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 0 حاكنلا باتک

 حاكنلا باتک

 . يضاملا نع امهب ربعي نيظفلب «لوبقلاو باجيإلاب دقعني حاكنلا
 4 و ا ع 0-03

 : لوقي نأ لثم «لبقتسملا نع رخآلابو «يضاملا نع امهدحأب ٌرّبعُيو
 سال هس و 50 ° %4

 . كتجوز : لوقيف «ينجور

 .ةقدصلاو «كيلمتلاو ءةبهلاو . جيوزتلاو «حاكنلا : ظفلب دقعنيو

 حاكنلا باتک

 ؛(يضاملا نع امهب ربعي نيظفلب «لوبقلاو باجيإلاب دقعني حاكنلا) :لاق

 ًاعفد ؛اعرش ءاشنإلل تلج دقف «"اعضو رابخإلل تناك نإو ةغيصلا نأل

 نع رخآلابو «يضاملا نع امهدحأب ٌرّبعي) نّيظفلب دقعني (و) :لاق

 ليكوت : "اذه نأل ؛(كثجّوز :لوقيف «ينجوَر :لوقي نأ لثم «لبقتسملا
 ."”'يلاعت هللا ءاش نإ هن ام ئلع «حاكنلا يَقَرَط ئّلوتي دحاولاو «حاكتلاب

 .(ةقدصلاو «كيلمتلاو ءةبهلاو «جيوزتلاو «حاكتلا : ظفلب دقعنيو) :لاق

 .يوغللا عضولا لصأ يف يأ )١(
 .ينجوز :هلوق يأ (۲)

 .حاكنلاب ةلاكولا لصف لوأ يف (؟)



 حاكنلا باتك 5

 .حيحصلا وه «عيبلا : ظفلب دقعنيو

 .ةيصولا و «ةراعإلاو ءلالحإلاو ءةحابإلا و ءةراجإلا : ظفلب دقعني الو

 «نيلقاع ءنّيَرح ءنُيدهاش روضحب الإ نّيملسملا حاكن دقعني الو

 ريغ وأ ءاوناك الودع «نيتأرماو لجر وأ «نيلجر «نيملسم «نيغلاب

 . فذقلا ىف نيدودحم وأ «لودع

 نأل ؛جيوزتلاو حاكنلا :ظفلب الإ ٌدقعني ال :هللا همحر ©” عفاشلا لاقو
 ,"'قيفلتلل :جيورتلا نأل ؛هنع ًازاجم الو «هيف ةقيقح سيل كيلمتلا

 .الصأ ةكولمملاو كلاملا نيب جاودزا الو مض الو «مضلل :حاكنلاو

 ا ا و ا
 .قاجسلا نط ةيبسلاو الاب اظيانلإةوهو

 .زاجملا قيرط دوجول ؛(حيحصلا وه «عيبلا : ظفلب ٌدقعنيو) :لاق

 ببسب سيل هنأل ؛حيحصلا يف «(ةراجإلا :ظفلب دقعني الو) :لاق

 .ةعتملا كلمل

 .انلق مِل ؛(ةراعإلاو «لالحإلاو ءةحابإلا) :ظفلب ال (و)

 .توملا دعب ام ئلإ ًافاضم كلملا بوت اهنأل ؛(ةيصولا) :ظفلب ال (و)

 «نيرح «نيدهاش روضحب الإ نّيملسملا حاكن دقعني الو) :لاق

 وأ ءاوناك الودع ءنّيتآرماو لجر وأ «نیلجر ءنّيملسم ءنْيَغلاِب ءنّيلقاع

 / .(فذقلا يف نْيدودحم وأ «لودع ريغ

 )١( جاتحملا ينغم 7/١54٠.

 .نيئيش نيب ةمءالملا يأ )۲(



 ى. 6 ثو و ا. اواو هو و و هو هى. واه. ىلا ه و وأو وده ىو واه هاهو هاه دو ده و ده هو هد واو وده ههه

 هيلع هلوقل «حاكنلا باب يف طرش ةداهشلا نأ ملعا :هنع هللا يضر لاق
 .""(دوهشب الإ حاكن ال» :مالسلاو ةالصلا

 ."داهشإلا نود «نالعإلا طارتشا يف هللا همحر كلام ئلع ةجح وهو

 .ةيالولا مدعل ؛هل ةداهش ال دبعلا نأل ؛"”امهيف ةيرحلا رابتعا نم دب الو

 .امهنودب ةيالو ال هنأل ؛ غولبلاو «لقعلا رابتعا نم دب الو

 رفاكلل ةداهش ال هنأل ؛ نيملسملا ةحكنأ يف مالسإلا رابتعا نم دب الو

 .ملسملا ىلع
2 5 KJ Es 

 .نيتأرماو لجر روضحب ًلقعني ئتح «ةروكذلا فصو طرتشي الو

 هللا ءاش نإ تاداهشلا يف فرعيسو «هللا همحر “”يعفاشلا فالخ هيفو

 .ئلاعت

 ًافالخ «اندنع نيقسافلا ةرضحب دقعني ئتح «ةلادعلا طرتشُت الو

 .هللا همحر ””يعفاشلل

 هرأ مل :00/7 ةياردلا يفو «ظفللا اذهب بيرغ :171/7 ةيارلا بصن يف لاق )١(

 ةينم يف مساق ةمالعلا امأ ءدوهشلا طارتشا يف ثيداحأ ةدع اركذ مث ءظفللا اذهب

 نب دمحم هجرخأ :اكردتسم لاقف 1/۳ رابخإلاو فيرعتلا ىفو ٠۳۹ص ىعملألا

 .هنع هللا يضر يلع ثيدح نم بيطخلا ا ءاذهب ًاغالب نسحلا

 ١517/7. يشرخلل ليلخ حرش :ةيكلاملا لوقل رظنيو «ةداهشلا :خسُن يفو (1)

 .ةداهشلا يف يأ :تلق .اهيف :خسُت يفو .نيدهاشلا يف يأ (۳)

 ١515/7. جاتحملا ينغم .ءاسنلا ةداهش .هدنع هيف زوجت الف (5)

 ٠٤٤/۳. جاتحملا ينغم (4)



 حاكنلا باتک ۸

 5 4 : Can م

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زاج : نييمذ ةداهشب ةيمذ ملسم جوزت نإو
 ا : هللا امهمحر ٌرفزو دمحم لاقو هللا امهمحر

 .ةناهإلا لهأ نم قسافلاو «ةماركلا باب نم ةداهشلا نأ :هل

 مل امل هنأل اذهو «ةداهشلا لهأ نم نوكيف «ةيالولا لهأ نم هنأ :انلو
 .هسنج نم هنأل ؛هريغ ىلع مرحي ال :همالسإل ؛هسفن ىلع ةيالولا مَّرْحَي

 .ًادهاش اذكو «"ادّلقم حّلصيف «"”دّلقم حَلص هنألو

 «ًالّمحت ةداهشلا لهأ نم نوكيف «ةيالولا لهأ نم :فذقلا يف دودحملاو
 يف امك «هتاوفب لابي الف «هتميرجل ؛"”يهنلاب ءادألا ةرمث :تئافلا امنإو
 .نيدقاعلا يتباو (“نايمُعلا ةداهش

 يبأو ةفينح يبأ دنع زاج :نّييمِذ ةداهشب ةيمِذ ملسم جوزت نإو) :لاق
 هلا اني كانو

 حاكنلا يف عامسلا نأل ؛(ٌروجي ال :هللا امهمحر ٌرفزو دمحم لاقو

 مالك اعّمسَي مل امهنأكف «ملسملا ىلع .رفاكلل ةداهش الو «ةداهش
 .ملشملا

 ٍداسف ئلإ يدؤي هيلع جورخلاو «ٌقسِف هيف مهنم ٌريثكو «ةفيلخو ًاناطلس يأ )١(
 .717/5 ةيانبلا رظني «ميظع

 .ًامكاح وأ ءًايضاق يأ (۲)
 ع

 .٤/رونلا .4اَدبأ ٌةَدَنهَس َمُهَل ولبست الو# :اىلاعت هلوقب (۳)

 .عامجإلاب ءادألا دنع لبقُث الو «عامجإلاب «مهتداهشب دقعني حاكنلا نإف (5)

 .75/5 ةيانبلا

 .دقعني الف :جوزلا مالك نود «ةأرملا مالك اعمس امهنأكف (0)



 4 حاكنلا باتك

 ةداهشب ٌرضاح بألاو اهجّوزف «ةريغصلا هتتبا جوري نأب ًالجر َرَمَأ نمو

 .ُرجَي مل : ًابئاغ بألا ناك نإو «حاكنلا زاج : امهاوس ٍدحاو لجر

 ؛كلملا تابثإ رابتعا ىلع حاكنلا يف تطِرش ةداهشلا نأ :امهلو
 , : ا ,

 ةداهش ال ذإ ءرهملا بوجو رابتعا ىلع ال «رطخ يذ لحم ىلع هدورول

 .اهيلع نادهاش امهو «لاملا موزل يف طرتشُ

 ءامهيمالكب دقعني دقعلا نأل ؛ جوزلا مالك اعمسي مل اذإ ام فالخب

 .دقعلا ىلع تّطرش ةداهشلاو

 ٌرضاح بألاو اهَجّوزف «ةريغصلا هّتنبا جوري نأب ًالجر َرَمأ نمو) :لاق

 ًاريثابم لَعجُي بألا نأل ؛(حاكنلا زاج :امهاوس رلحاو لجر ةداهشب

 جئوزملا ئقبيف «"ارّبعمو ًاريفس ليكولا نوكيف «سلجملا ٍداحّتال ؛دقعلل
 .ًادهاش

 الف «فلتخم سلجملا نأل ؛(ْرْجَي مل :ًابئاغ بألا ناك نإو) :لاق

 .ًاريثابم بألا لعجُي نأ ُنِكَمُي

 تناك نإ :راحاو راهاش ٍرَضحَمب ةغلابلا هتنبا بألا جوز اذإ :اذه ئلعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءزوجُي ال :ةبئاغ تناك نإو «”'زاج :ةرضاح

 نكن ب يل

 .ىلولا طرتشُي ال ذإ «ًادهاش بألا رابتعا ناكمإل (۲)



 لصف ۰

 ا

 لصف

 تامّرَحملا نایب ىف
 5 2 ر
 ءءاسنلاو لاجرلا لبق نم هتاَدَجب الو هّمَأب جّوزتي نأ لجرلل لِحَي ال

 الو ‹ هتخأ تانبب الو « هتخأب الو .تلفَس نإو هدو بنبب الو « هتنبب الو

 . هټلاخب الو ءهِتَمَعِب الو ءهيخأ تانبب

۰ ۶ 

 لصف

 تامّرَحملا نایب ىف

 ؛(ءاسنلاو لاجرلا لبق نم هتادجب الو أب مورتي نأ لجرلل ليي الا :لاف

 .77 /ءاسنلا .ةيآلا . ْمُكَفاَنبَو کما مڪي تمرح # :ئلاعت هلوقل

 .ةغل «لصألا يه :ّمألا ذإ «تاهّمُأ :تادجلاو

 .""عامجإلاب َنهُتمرَح ْتَنَبت :وأ

 .انولت امل ؛ (هتنبب الو) :لاق

 .عامجإلل «(تّلقس نإو هِدَلو تنبب الو)

 الو ءهِيَمعِب الو ءهيخأ تانبب الو ءهيخأ تانبب الو ءهتخأب الو)

 .ةيآلا هذه يف اهيلع صوصنم َنهَتَمْرُح ّنأل ؛(هتلاخب

 :ظفل يف ةدجلا لوخدب ءةغل امإ :تادجلا مي رحت توبثل ناكلسم كانه ينعي (۱)
 نهتمرح توبث ىلع عامجإلا قيرطب امإو ءازاجم ؛مألا



 ١ تامّرَحملا نایب ىف

 .لُخدَي مل وأ ءاهتنباب لحد يتلا هتأرما مب الو
 2 ت و ر

 .هريغ رجح يف وأ «هرجج يف تناك ءاوسو ءاهب لخد يتلا هنأرما تشبيب الو

 .هدالوأ ينبو .هنبا ةأرماب الو .هدادجأو هيبأ ةأرماب الو

 و ك و 8 (0) .u و © 0
 تانبو «تاقرفتملا تالاخلاو .' تاقرفتملا تامعلا اهيف لخدتو

 .ةماع مسالا ةهج نأل ؛نيقرفتملا ةوخإلا

 :ئلاعت هلوقل ؟(لُخدَي مل وأ ءاهتنباب لحد يتلا هتأرما ماب الو) :لاق
 .لوخدلا ٍدْيَق ريغ نم « 7 /ءاسنلا .€ َمُكحِيآَسن ُتدَهَمْأَو

 .صنلاب لوخدلا ٍدِيَق توبثل ؛(اهب لحد يتلا هتأرما تنبب الو)
 2 . 32 7 و هٌ و

 رجحلا ركذ نأل ؛(هریغ رجح يف وأ « هرجح يف تناك ءاوسو) :لاق

 :لالحإلا عضوم يف يِقتكا اذهلو «طرشلا ّجرْخَم ال «ةداعلا َجرْخَم جرح
 ."”لوخدلا ىفنب

 کت م أوحكت لو # :ئلاعت هلوقل ؛(هدادجأو هيبأ ةأرماب الور :لاق

 .77 /ءاسنلا .# اسلا سب مكب

 مكين ُليلَحَو# :ئلاعت هلوقل ؛(هدالوأ ىنبو « هئبا ةأرماب الو)

 .۲۳/ءاسنلا .# َْمُكحِيِنَكَصآ ْنِم ا

 نم نبالا ةليلح لالحإل ال نقلا رابتعا طاقسإل :بالصألا ”كذو

 .ةعاضرلا

 .مأل ةمعلاو «بأل ةمعلاو ؛ةقيقشلا ةمعلا يأ )١(

 .رجحلا يفن طرتشي ملو (۲)



 تامّرَحملا نايب يف ۱۲

 .ةعاضرلا نم هتخأب الو «ةعاضّرلا نم هّمأب الو

 .أطَو نيمي كليب الو احاكن نيتخآ نيب عمي ب الو

 . حاكنلا حص : اهتطو دق هل ٍةَمَأ تخأ جّوزت نإف

 اذإ الإ ةحوكتملا ًأطي الو ءةحوكنملا أطيب مل ناك نإو ةمألا أطي الو
 .ةحوكنملا أطي ذئتيحف «بابسألا نم ببسب هسفن ىلع ةءوطوملا مرح

 :لولاعت ةلوقل ؛(ةعاضرلا' نم. هيخاب الو :: ةعاضولا نم. ةماب الو)

 .71 /ءاسنلا .( َةَعلَصيلا تم مڪو خاو کسر لا مكمل

 .""7(بّسّتلا نم مرحي ام :عاضّرلا نم مرحي» .مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 هلوقل ؛(أطَو نيمي كلوب الو ءاحاكن نّْيَتخأ نيب عَمِجَي الو) :لاق

 .77 /ءاسنلا .4 نبل صب أوُعَمْجَت نآو# : اولاعت

 الف :رِخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 ."”(نيتخأ محجر يف هءام نعمجَي

 نم هرودصل ؛(حاكنلا حص :اهئِطو دق هل ةَمأ تخأ جّوزت نإف) :لاق
 لحم لإ فاضت لأ

 ةحوكنملا نأل ؛(ةحوكنملا طي مل ناك نإو ةمألا أطي ال) :زاج اذإ (و)
 ىلع ةءوطوملا مرح اذإ الإ) ءعمجلل ؛(ةحوكنملا أطي الو) ءًامكح ةءوطوم
 .اطَو عمجلا مدعل ؛(ةحوكنملا أطي ئتيحف «""بابسألا نم ببسب هسفن

 )١550(. ملسم حيحص 55156(2) يراخبلا حيحص )۱(

 .8/7 رابخإلاو فيرعتلا يف كلذكو «هدجأ مل :50/7 ةياردلا يف لاق (۲)

 .ةبه وأ «قتع وحن (۳)



 ۳ تامّرَحُملا نايب يف

 .ةكولمملا َءىِطَو نكي مل نإ ةحوكنملا أطبو
 0 ,j ٧ 2 ه2 5 o, e ا

 ءامهنيبو هنيب قرف : ئلوأ امهتیآ ئَردُي الو ‹نیتدقع يف نيتخآ جّوزت نإف
 .رهملا فصن : امهلو

 . اهتخأ ةنبا وأ ءاهيخأ ةنبا وأ ءاهتلاخ وأ ءاهتّمعو ةأرملا نيب ب عَمجَي الو

 ذإ ءأطَو عمجلا مدعل ؛(ةكولمملا َءِطَو نكي مل نإ ةحوكنملا أطيو)
 ا ل وقرملا

 هنيب قرف :ئلوأ امهّثيأ ري الو «نیتدقع يف نيتخأ جوت نإف) :لاق
 مدعل ؛نييعتلا ىلإ هجو الو «نيقيب "اطاب امهادحإ حاكن نأل ؛(امهنيبو

 ءررضلل وأ «ةدئافلا مدعل ا ذيفنتلا ىلإ الو هاوار

 ؛ةيولوألا تمدعناو ءامهنم اىلوألل بجو هنأل ؛(رهملا فصن :امهلو)

 ٍةدحاو لك وعد نم دب ال :ليقو ءامهيلإ فرصيف «ةّيلوألاب لهجلل
 لا لا حالطصالا وأ “لوألا اهنأ "”امهنم

 ةنبا وأ ءاهيخأ نبا وأ ءاهتلاخ وأ ءاهتمعو ٍةأرملا نيب عّمجَي الو) :لاق

 الو ءاهتمع ئلع ةأرملا حكت الد :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(اهتخأ

 دوصقملا نأل ؛ةدئافلا مدعل اهنيع ريغب امهادحإ يف هحيحصت ىلإ ينعي )١(

 .41/5 ةيانبلا .ةنّيعملا ريغ يف عقي ال ءطولاو ؛ءطولاب كلذو «لسانتلاو دلاوتلا حاكنلاب

 .ءطولاب كلذو «لسانتلاو دلاوتلا حاكنلاب دوصقملا نأل (۲)

 .نيتخألا يأ (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم هم : لوألا اهنأ :هلوق (6)

 .احلطصي نأ يأ (5)



 تامّرَحملا نايب يف ۱٤

 جّوزتي نأ هل ْرُجَي مل : ًالُجَر امهادحإ تناك ول نْيَتأرما نيب عمجت الو

 . ئرخألاب
 و ا ع سس

 . لبق نم اهل ناك جوز تنبو ٍةأرما نيب عمجي نأب ساب الو

 .«هيخأ ةنبا الع الو ءاهيخأ ةنبا ىلع الو ءاهتلاخ ىلع

 .هلثمب باتكلا لع ةدايزلا زوجت "”روهشم اذهو

 أ هل زج مل الجر امهادحإ تناك ول نّيتأرما نيب عمجُي الو) :لاق

 ةمارحملا ةا ركلاو ٠ ةعيطقلا ىلإ يضفي امهنيب عمجلا نأل ؛(ئرخألاب جّوزتي
 م و

 .عطقلل ةمرحم : حاكنلل

 .لبق نم انيور امل ؛ٌمُرحَي :عاضرلا ببسب امهنيب ةيمرْحَملا تناك ولو

 هنأل ؛(لبق نِم اهل ناك جوز تنبو ٍةأرما نيب عمجی نأب ساب الو) :لاق

 :ًاركذ "اھتردق ول جوزلا ةنبا نأل ؛ٌروجي ال :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .هيبأ ةأرماب جوزتلا هل وجي

 «حيحص نسح :لاقو )١1١77(« يذمرتلا ننس )۲۰٥۸(« دواد يبأ ننس )١(

 يراخبلا حيحص يف هنم لوألا رطشلاو )١508(« ملسم حيحص يف ًادج بيرق ظفلبو

 ١59/7. ةيارلا بصن رظنيو )٥۱۰۸(«

 هللا باتك ىلع ةدايزلا هب زوجت «لوبقلاب ةمألا هْنَقلت روهشم ثيدح اذه يأ (۲)
 : ئلاعت هلوق مومع روهشملا ثيدحلا اذهب صّصخُي :هيلعو ءرتاوتملا هب صّصخي يأ

 .7 5 /ءاسنلا .4 کل و ات کل للو

 .اهانزدق :خسُت يفو (۳)



 1٥ تامّرَحملا نايب يف

 .اهتنباو ءاهّمأ هيلع َتَمْرَح : ةأرماب انز نّمو

 طرشلاو «"'هذهب جّوزتلا هل زاج :ًارَكَذ “يكروص ول بألا ة أرما :انلق

 .بناج لك نم كلذ رّوصُي نأ

 EE سل ا عار عكر الا

 اهنأل ؛ةرهاصملا ةمرُح بجوي ال انزلا :هللا همحر "يعفاشلا لاقو

 .روظحمملاب لات الف «ٌةمعن

 لك زل فا يخ ارل نارو ف لا تس ءظولا ناار

 ئلع كلذكو «هعورفو هلوصأك اهعورفو اهلوصأ ٌريصتف ءالّمك امهنم ٍدحاو
 .“رسكعلا

 .ةءوطوملا يهو «ةرورضلا حو يف الإ مارح :"زجلاب عاتمتسالاو

 .اهانرّدق :ئرخأ يفو ءاهتردق ول :خسُت يفو (1)

 .تنبلا هذهب يأ (۲)

 .137/6 مألا (۳)

 .دلولا يأ (5)

 .اهعورفو اهلوصأك هعورفو هلوصأ ريصت كلذكو يأ (0)

 سفن يف تب باث ةمرحلا تناكل :كلذك رمألا ناك ولا :لاقي امع باوج اذه (5)

 :هلوقب باجأف «ءىطاولا ءزج ذئتيح اهنأل ؛ةءوطوملا ةأرملا

 يهو «ةرورضلا عضوم يف الإ ءمارح :تنبلا وهو «ءزجلاب عاتمتسالاو

 ىلإ يدؤيف ءاهجوزل تدلو ام دعب ةأرما تلح اَمَل :اهتمرحب ليق ول اهنأل ؛ةءوطوملا
 ربتع مل :ةرورضلا ئنعملف <« «لسانتلاو دلاوتلا وهو «حاكنلا عرش نم د دوصقملا لاطبإ

Eهل تلح «ةقيقح هنم تقل دقو مالسلا امهيلع مدآل ءاوح تلح امك  

 ۲٠٠/۴۳. ةيانعلا ٤۹/٦ ةيانبلا .اهّنب تمّرَحو «ةرورض



 تامّرَحملا نايب يف 1

 . اهتنباو ءاهمأ هيلع تمرح مرح واب ءأرما هم نمو

 .انز هنإ ثيح نم ال «دلولا ببس هنإ ثيح نم ؛مرحم ءطولاو

 .(اهتنباو ايما هيلع كمر ةرهش ا كوز لاق

 ورم سس

 .مرحت ال : ةهللا همر يعفاشلا لاقو

 «ةوهشب اهجرف ىلإ هلو «ةوهشب ةأرما لسم :فالخلا اذه و

 .ةوهش نع هركذ ىلإ اهرظنو

 امهب َقّلعَتَي ال اذهلو ءلوخدلا ئنعم يف اسيل َرظنلاو ملا نأ :هل
 .هب ناقحُلُي الف «لاستغالا ٌبوجوو «مارحإلاو «موصلا ٌداسف

 يف همام ماقيف ءءطولا ىلإ عاد ببس ٍةوهشب رظنلاو سملإ نأ :انلو
 .طايتحالا عضوم

 .حيحصلا وه ءراشتنا دادزت وأ «ةلآلا رشتن نأ :ةوهشب سملا مث

 .اهئاكّنا دنع الإ كلذ ققحتي الو «لخادلا ٍجْرَقلا ىلإ ٌرظنلا :ٌربتعملاو

 ال هنأ حيحصلاو «ةمرحلا بجوي هنإ :ليق دقف :لزنأف سم ولو
 .ءطولا ىلإ ضفُم ريغ هنأ نبت لازنإلاب هنأل ؛ اهبجوي

 .ربدلا يف ةأرملا نايتإ : "اذه ئلعو

 نسبا نيل طلا نأ ةا «نوظنيملاب لاني للف لوف نع باو اذه (1)

 بس هنإ ثيح نم ءاهل ُببس وه امنإو ءًانز هنإ ثيح نم الو «هتاذ ثيح نم ةمرحلل
 .44/5 ةيانبلا رظني .ةقشملا عم رفسلاك «هماقم ميقأ «دلولل

 .7006/9 ینارمعلل نايبلا )

 .ميرحتلا يف هللا همحر يعفاشلا مامإلاو ةيفنحلا نيب فالخلا اذه يأ (۳)



 ١ تامّرَحملا نایب یف

 اهتخأب جوزتي نأ هل ْرْجَي مل : ًايعجر وأ ءًئئاب ًاقالط هئأرما قّلط اذإو

 .اهدبع ةأرملا الو «هتمأ ئلوملا جوتي الو

 جوزتي نأ هل ْرُجَي مل :ًايعجر وأ ءًانئاب ًاقالط هتآرما قّلط اذإو) :لاق

 .(اهّندِع يضقنت ئتح اهتخأب
 نع وأ نئاب قالط نع ةدِعلا تناك نإ :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 اهئطو ول اذهلو ."”عطاقلل ًالامعإ ؛ةيلكلاب حاكنلا عاطقنال ؛زوجي :ثالث

 .لحلا بجي :ةمرحلاب ملعلا عم

 «شارفلاو عنملاو ةقفنلاك «هياكحأ ءاقبل ؛ٌمئاق ئلوألا حاكن نأ :انلو
 .ديقلا يقب اذهلو «نامز ىلإ ِهّلمَع َرخأت "”عطاقلاو

 :قذاطلا بناتك ةراشإ لغ تحب ال حلاو

 «لجلا قح يف لاز دق كلملا نأل ؛بجي :دودحلا باتك ةرابع ئلعو

 ا يف ءانركذ ام ّقَح يف عفتري ملو ءانزلا ققحتيف

 عرش ام حاكنلا نأل ؛(اهدبع ةأرملا الو ءهّتمأ ئلوملا جوتي الو) :لاق

 )١( ريبكلا يواحلا 9/١7١.

 .ثالثلاب وأ «نئابلاب قالطلا وهو (۲)

 .قالطلا وهو (۳)

 .0/./ ٠ ةيانبلا رظنيو .بسنلا توبث باب يف ركذ امو «قالطلا باتك ةياور يأ (5)

 .نيتخألا نيب يأ (0)



 تامّرَحملا نايب يف ۱۸

 تاينثولا الو تايسوجملا جوزت زوجي الو « تايباتكلا جوزت زوجيو . . Ch aنعم ل هنا 2

 يس # لاه و كا يو وة اف
 .باتكب نورقيو «يبن نيدب نونمؤي اوناك نإ تايئباصلا جوزن زوجيو

 ةيكلاملا ىفانت ةيكولمملاو «نْيحكانتملا نيب ةكرتشم تارمث اروم الإ

 .ةكرشلا ىلع ةرمثلا عوقو عنتميف

 نبيا ىب تتصف :ئلاعت هلوقل ؛(تايباتكلا "”جوزت زوجيو) :لاق

 .فئافعلا يأ «5/ةدئاملا .# بككلا

 .ئلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نيبن ام ىلع «ةمألاو ةّرحلا ةيباتكلا نيب قرف الو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(تايسوجملا ””جوزت زوجي الو) :لاق

 ."”(وهجئابذ یلکآ الو ‹مهئاسن یحکان ريع .«باتكلا لهأ نس مهب اوُيِس»

 .* َّنِمْوُي ىح ٍتكرتملا اک الو# :یلاعت هلوقل ؟(تاّيتثولا الو) :لاق

 .٠۲۲/ةرقبلا

 نورِقُيو ي نيب نونمؤي اوناك نإ تايئباصلا جوزت زوجيو) :لاق
 .باتكلا لهأ نم مهنأل ؛(باتکب

 .ةجوزلا قوقحو «جوزلا قوقح يهو )١(

 .دحاو ئنعملاو :تلق .جيوزت :خسُت يفو (۲)

 .جيوزت :خسُن يفو (6)
 قازرلا دبعو 2718/١ أطوملا يف كلام هجرخأ ثيدحلا نم لوألا رطشلا (5)

 يف ةبيش يأ نبا هجرخأف ءانثتسالا وهو «يناثلا رطشلا امأو ء(۲۲٠٠٠) فّئصملا يف

 «ةديدع ديناسأو قرط هلو «ليوط مالك هيف ثيدحلاو «هريغو )23٠١78« فنصملا

 ةيارلا بصن رظني «نسح هدنس ام اهنمو «دانسإلا ديج لسرملا اهنمو «فيعضلا اهنم
 ٠١/١. دئاوزلا عمجم ١117/7 ريبحلا صيخلتلا ۳ ٤۲۸ ٤/۱۸۱



 ۱۹ تامّرَحملا نايب يف

 . مهتحكانم ْرِجَت مل : مهل باتك الو «بكاوكلا نودّبعي اوناك نإو
 0 8 و 9

 . مارحإلا ٍةلاح يف اجّوزتي نأ ةمرحملاو مرحملل ٌروجيو

 ؛(مهتحکانم زج مل :مهل باتك الو «بكاوكلا نودبعی اوناك نإو)

 .نوكرشم مهنأل

 7 و 1

 باجأ لكف «مهبهذم هابتشا ىلع لومحم : "هيف لوقنملا فالخلاو
 .هدذنع عقو ام ىلع

 يد لع :اذه ىلعو

 .(مارحإلا ٍةلاح يف اجوزتي نأ ةمرحملاو مرحُملل ٌروجيو) :لاق

 .زوجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .فالخلا اذه ىلع :هتيلو مرحملا يلولا جيوزتو

 ."”خكني الو مرحملا حني ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هل

 ءاهنع هللا يضر ةنوميمب جّوزت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :انلو
 Ds) وى

 رحم وهو

 .ءطولا ىلع لومحم اوز امو

 دنع ةحيحص مهتحكنأ نأ ءهللا مهمحر هيبحاصو ةفينح يبأ مامإلا نيب )١(
 . 1٤/١ ةيانبلا .امهل افالخ

 ١77/5. ريبكلا يواحلا (۲)

 )١5:09(. ملسم حيحص (۳)

 )١51١(. ملسم حيحص «(۱۸۳۷) يراخبلا حيحص (5)
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 تامّرَحملا نايب يف ۲٠

 .(ةيباتك وأ «تناك ةملسم «قمألا ٌجّوزت زوجيو) :لاق

 نأل ؛ةيباتك ٍةمأب جوزتي نأ ٌرحلل زوجي ال :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 «قّرلا ىلع ءزجلا ضيرعت نم هيف امِل ؛هدنع يرورض ءامإلا حاكن ٌزاوج
 .هنم اعنام ٍةرحلا لوط لعج اذهلو «ةملسملاب ةرورضلا تعفدنا دقو

 ."”يضتقملا قالطإل ؛ٌقّلطم ٌزاوجلا :اندنعو

 .هقاقرإ ال ءّرحلا ءزجلا ليصحت نع ٌعانتما :”هيفو

 .©فصولا َلّصَحُي ال نأ هل نوكيف ..*”لصألا صحي ال نأ : “هلو

 ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ِةَرُح ىلع ةمأ جوزتي الو) :لاق

 ن5 ىلع ةمألا حكت

 )١( ريبكلا يواحلا ۹/۲٤٤.

 .8/ءاسنلا .4 ِآَسيلأ نم كَ باط ام اونا » :نيلاعت هلوق وهو )١(

 .ةمألا حاكن ىلع مادقإلا يف يأ (۳)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (5)

 .ميقعلاو زوجعلا جوزتبو «ةأرملا اضرب لزعلاب دلولا يأ )٥(

 .ئلوأ ةمألا جّوزتب ةيرحلا يأ (0

 لص هللا لوسر ئهن : ظفلب نسحلا نع ًالسرم (10:99) قازرلا دبع فنصم (۷)
 يضر ةشئاع نع )4٠07( ينطقرادلا ننس «ةرحلا ىلع ةمألا حكنت نأ ملسو هيلع هلل

 = )١5007(. يقهيبلا ننس «ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هلل



 ١" تامّرحملا نایب ىف

 ww و 2 تي +

 .اهيلع ةرحلا جوزت زوجيو
  fe oeيك ها يک و 2

 ب ل نئاب قالط نم ٍةدِع يف ءةرح ىلع ةمأ جوزت نإف 2

 1 ئى

 .دبعلل كلذ هزيوجت ىف هللا همحر '”ىعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب وهو

 ."'ةرحلا اضرب كلذ هزيوجت يف هللا همحر كلام ئلعو

 نإ قالطلا باتك ىف هررقن ام ىلع «ةمعنلا فيصنت ىف ارثأ قرلل نألو

 .ئلاعت هللا ءاش
 - ر

 .مامضنالا ٍةلاح نود «دارفنالا ةلاح يف ةيلحملا لج هب تبثيف

0 u. مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(اهيلع ةرحلا جوزت زوجيو) :لاق: 
 و 0

 غلا حکنتو»
 .اهقح يف فم ال ذإ «تالاحلا عيمج يف تاللحملا نم اهنألو ر س ہا ر ت

 :ثالث وأ «(نئاب قالط نم ٍةدِع يف ءٍةَرَح ىلع ةّمأ جّوزت نإف) :لاق

 ديناسأ «قرط ةدعب ًالسرم يورو «فيعض دنسب نكل ًاعوفرم ثيدحلا اذه يور دقو

 رظني «نيعباتلاو ةباحصلا نم ددع نع هلثم يورو «نسح رخآلا ضعبلاو ‹ حيحص اهضعب

 7١/7 ١. ريبحلا صيخلتلا ٥۷/۲‹ رجح نبال ةياردلا « ١7/1/17 ةيارلا بصن

 نيعباتلاو ةباحصلا نع ٌةتباث ٌراثآ هذهف» ١41/7: ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق

 دضتعا مث «هلوبق بجوف «هتيجحب لقي مل ول لسرملا ثيدحلا يرقت «مهنع هللا يضر

 ها .«...مهتفاضإ قرط تفلتخا نإو روكذملا مكحلا ئلع ءاملعلا قافتاب

 ۲٤٠/۹. ريبكلا يواحلا (۱)

 ٠١٠/٠١. ليلكإلاو جاتلا .اهاضر طرتشي الو «رايخلا ةرحللو دقعلا حصي (؟)

 .قباسلا ثيدحلا مامت اذه (۳)



 تامّرَحملا نايب يف ۲۲

 4 0 هع. 37 ا
 .امهدنع زوحيو هللا همحر ةفينح يبأ دنع زج مل

 رثكأ جوزتب نأ هل سیلو .ءامإلاو رئارحلا نم اعبرأ جوزتي نأ ٌرحللو

 . كلذ نم

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ْرِجَي مل)

 : رھ ا
 ول اذهلو «مرحملا وهو ءاهيلع جوزتب سيل اذه نأل ؛(امهدنع ٌروجيو

 5 ا قود 3 00

 .اذهب ثّحي مل :' 'اهيلع جّورتي ال فلَح

 صضعب ءاقبل ؛هجو نم قاب ةرحلا حاكن نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 .ًاطايتحا ؛عنملا ئقبيف «حاكنلا ماكحأ

 .اهيسسَق ىف اهريغ َلِخْدُي ال نأ دوصقملا نأل ؛نيميلا فالخب

 جوزتي نأ هل سيلو ءءامإلاو رئارحلا نم ًاعبرأ جّزتي نأ ٌرُحللو) :لاق
 .* ميرو تکو ثم ِهلَسْيلا نم مكل باطام کناف ٭ :ئلاعت هلوقل ؛(كلذ نم رثكأ

 .7” / ءاسنلا

 .هيلع ةدايزلا عنمي :ددعلا ىلع صيصنتلاو

 ور هنأل ؛ةدحاو مَ الإ ””جوزتي ال : هللا همحر °" عفاشلا لاقو

 .هدنع

 .ةرحلا ىلع يأ )١(

 )( عانقإلا ٠٠۲/۲.

 .رحلا يأ (۳)

 .ةتيملاك «ةدحاولاب عفترت ةرورضلاو «يرورض ءامإلا حاكن نأل يأ (:)



 ۲۳ تامّرَحملا نايب يف

 00 2 م 5 4

 . نيتنثا نم رثكأ جوزتي نأ دبعلل زوجي الو

200 2 2 0 4 2 7 2 0 2 1 

 تح ةعبار جوزتي نأ هل ْرَجَي مل : انئاب اقالط عبرألا ئدحإ رحلا قلط نإف

 2 20 5 5 و 8 0 8 و ا

 ءاهلمح عضت ئىتح اهؤطي الو ‹حاكنلا زاج : انز نم ئلبح جوزت نإو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو

 امك ءءاسنلا مسا اهّمظتني ةحوكنملا ةمألا ْذِإ ءانؤلت ام هيلع ةجحلاو
 .راهظلا يف

 .(نّيَنثا نم ٌرثكأ جّوزتي نأ دبعلل ٌروجي الو) :لاق
 ا ةلزنمب : حاكنلا ج يف هنأل ؛زوجي :هللا همحر “كلام لاقو

 .ىلوملا نذإ ريغب هكلم ئتح «هدنع

 ؛ًاعبرأ ٌرحلاو «نيتنثا دبعلا جوزتيف «ةمعّتلل ْفّصَتُم قرلا نأ :انلو

 .ةيرحلا فرشل ًاراهظإ

 ةعبار جوزتي نأ هل جي مل :ًانئاب ًاقالط عبرألا ئدحإ ٌرحلا قّلط نإف) :لاق

 .(اهّندِع يضقنت ىتح
 لا هر "”يعفاشلا فالخ هيفو

 .تخألا دع يف تخألا حاكن ٌريظن وهو

 حض ئتح اهؤطي الو «حاكنلا زاج :ًانز نم ئلْبَح جّوزت نإو) :لاق

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهلمح

 )١( باهولا دبع ىضاقلل نيقلتلا ص۸٤.

 ) )۲ريبكلا يواحلا .ًانئاب ًاقالط ةقلطملا ةدع يف ةعبارلا هدنع زوجي يأ ٩/۲٤۸.



 تامّرحملا نايب يف ۲٤

 .دساف حاكنلا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . عامجإلاب «لطاب حاكنلاف : بسنلا تباث لْمَحلا ناك إو
 .الساف حاكنلاف : بسلا نم ًالماح َجّوزت نإف

 . لطاب حاكتلاف : هنم لياح يهو «هلو مآ جوز نإو

 .دساف حاكنلا :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(عامجإلاب «ٌلطاب ٌحاكنلاف :بسنلا تباث لْمَحلا ناك نإو

 اذهو ءلْمَحلا ةمرحل لصألا يف َعانتمالا نأ : هللا همحر فسوي يبأل

 .هطاقسإ ْرْجَي مل اذهلو «هنم ةيانج ال هنأل ؛ٌمَرتحم لْمحلا

 هلا تاللا نم اهنا ا

 .هريغ ّحْرَر هؤام يقي ال يك :ءطولا ةمرحو

 .ينازلل ةمْرُح الو «ءاملا بحاص ّقحل :بسنلا تباث يف عانتمالاو

 .بسنلا تباث هنأل ؛(دساف م يَّسلا نم ًالياح جب جوزت نإف) :لاق

 شارف اهنأل ؛ (لطاب حاکنلاف :هنم ا يهو «هللو م "جوز نإو)

 .ةوعد ريغ نم هنم اهډلو بسن تبثی ٰیتح ءاهالومل
 "كاتم ريغ هنأ الإ «نّيَشارفلا نيب عمجلا لصحل :حاكنلا حص ولف

 .لمحلا هب لصتي مل ام ٌربَتعُي الف ءِناَعِل ريغ نم يفنلاب ٌدلولا يفتني تح

 .؟4/ءاسنلا .4 کد هيو ات رک لَو :/يلاعت هلوق وهو (۱)

 .جوزت :خسُن يفو )٨(

 .شارفلا يأ ()



 ۲0 تامّرحملا نايب يف

 : حاكنلا زاج اذإو «حاكنلا زاج : لجرل اهجّوز مث «هتيراج ءىِطَو نمو
 . هللا امهمحز فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءاربتسالا لبق اهأطَي نأ جوزللف

 .اهئربتسي نأ لبق اهأطي نأ هل ّبِحُأ ال : هللا همحر دمحم لاقو

 اهئربتسي نأ لبق اهأطي نأ هل َلَح : اهجّوزتف «ينزت ةأرما ئأر اذإ اذكو
 .امهدنع

 اهنأل ؛("”حاكنلا زاج :لجرل اهجّوز مث «هتيراج “یو نّمو) :لاق
 ريغ نم هبسن تبثي ال :رللوب تءاج ول اهنإف «"اهالومل شارفب تسيل
 .هئامل ةنايص ؛ "اهئربتسي نأ هيلع نأ الإ ءةوعد

 يبأ دنع ءاربتسالا لبق اهأطي نأ جوزللف :حاكنلا زاج اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي ينأو ةفينح

 هلال فرس نأ رف اها نأ هل الأ ال هلا خر الو

 .ءارشلا يف امك «هزتتلا بَجَوَف «ئلوملا ءامب للا لمتحا
 ال ءءاربتسالاب ُرَمْوُي الف «غارفلا ةرامأ حاكنلا زاوجب مكحلا نأ :امهلو

 .لغّشلا عم زوجي هنأل ؛ءارشلا فالخب ءًابوجو الو «ًابابحتسا

 نأ لبق اهأطي نأ هل لَح :اهجّوزتف «ينزت ةأرما ئأر اذإ اذكو) :لاق
 .امهدنع اهئربتسي

 )١( ةيانبلا .اهئربتسي نأ لبق يأ 8/5/.

 دلولا بسن توبثل ةنيعتم ةأرملا ةروريص :وهو «شارفلا ًدح دوجو مدعل يأ (۲)

 ./8/ ةيانبلا .اهنم

 .9ل8/5 ةيانبلا .بوجولا ال «بابحتسالل اذهو ءاهئربتسي نأ ئلوملا ىلع يأ )۳

 .اهئربتسي یتح :خسُت يفو )٤(



 تامّرحملا نايب يف ا

 . اهئربتسي ي نأ لبق اهأطي نأ هل ُبِحَأ ال : هللا همحر دمحم لاقو

 ةأرما جوزتي نأ لثم «لطاب : تّقوملا ٌحاكنلاو «ٌلطاب : ةعئملا حاكنو
 . مايأ ةرشع نيدهاش ةداهشب

 2 2 )0. 5 4 م08 7 5 5
 «(اهئربتسي نأ لبق اهأطي نأ هل بجأ ال :هللا همحر دمحم لاقو

 ارك دام لاو

 .(لطاب : ةعتملا حاكنو) :لاق

 .لاملا نم اذكب «ةدم اذك كب ْمّنمتأ :ٍةأرمال لوقي نأ وهو

 نأ لإ ئقبيف ءًاحابم ناك هنأل ؛"”زئاج وه :هللا همحر كلام لاقو

O oy e LR مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإب خسنلا تبث :انلق 

 .عامجإلا رّرقتف 2 مهلوق ىلإ هعوجر حص امهنع هللا يضر سابع نباو
 نيدهاش ةداهشب ةأرما جوزتي نأ لثم «لطاب :تقؤملا ٌحاكنلاو) :لاق

 .(مايأ ةرشع

 .اهثربتسي مل ام :خسُ يفو )١(

 ةيانبلا يف ينيعلا لاق امك .ةعتملا حاکن ةمرح ةيكلاملا بتك يف روكذملا )0

 .۷0۸/۲ ةنوعملا ۹٠/١ ديز يبأ نبال ةلاسرلا :ةيكلاملل رظنيو ,/7

 .الإ :خسُت يفو (۳)

 يمزاحلا عامجإلا ىكحو ؛01//؟ ةياردلا )١506: ۱۲٤۹(« ملسم حيحص )٤(

 ٠١/۳. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «177ص رابتعالا يف (٤۸ت)

 يذمرتلا هاور لب ءًاحيحص هملعأ ال ١15/7: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (0)

 0٥۸/۲. ةياردلا )۱۷٠۷۲(« ةبيش يبأ نبا فنصم ا ‹)111)



 ۷ تامّرَحملا نایب ىف

 : اهحاكن هل لحي ال امهادحإ «ةدحاو ٍةدقع يف نيتآرما جّوزت نمو

 .ئرخألا حاكن لّطّبو ءاهحاكن لِي يتلا حاكن حص

 يضاقلا اهّلَعَجَف س تماقأو ءاهجوزت هنأ ةأرما هيلع تعَّذا نمو
 و ےس ےس و ېک ت ےس ا

 اذهو ءاهعماجي هعَدت نأو «هعم ماقملا اهعسو :اهجوزت نكي ملو .هتأرما
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 .الوأ هللا همحر فسوي ىبأ لوق وهو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 طورشلاب لطبي ال حاكتلا نأل ؛مزال حيحص وه :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .ةدسافلا

 .يناعملل دوقعلا يف : ةربعلاو «ةعتملا ىنعمب تأ هنأ :انلو

 وه تيقأتلا نأل ؛ترصق وأ «تيقأتلا ةدم تلاط اذإ ام نيب قرف الو

 .دجو دقو «ةعتملا ةهجل ُنّيعملا

 ا0 ردك ال انفال ٍقدحاو ٍةدَقَع يف نّيتآرما جب جوزت نمو) :لاق

 .امهادحإ يف لطبملا نأل ؛(ئرخألا حاكن لّطَبو ءاهحاكن ليي يتلا حاكن حص

 طورشلاب لطبي هنأل ؛ عيبلا يف دبعو رح نيب ْعَمِج اذإ ام فالخب

 .هيف طرش ٌرحلا يف ٍدقعلا لوقو «ةدسافلا

 :هللا ةمحتر ةي يب دنع اهناك هل لحب يقلل مسا ميم ل

 .لصألا» ةلأسم يهو ءامهُيَلْثم رهم ىلع مّسقُي :امهدنعو

 اهلج نيب تماقأو ءاهجوزت هنأ ةأرما هيلع تعأا نمو) لاق
 ءاهعماجي هَعَدَت نأو «هعم ٌماقملا اهعيمو :اهجّوزت نكي ملو «هتآرما يضاقلا
 .ًالّوأ هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 )١( ةيانبلا .دمحم مامإلل ءطوسبملا يأ 57//41.



 تامّرَحملا نايب يف ۲۸

 .اهأطي نأ هعسي ال : هللا همحر دمحم لوق وهو .رخآلا هلوق ىفو

 وهو .(اهأطي نأ ةعسب ال : هللا تر ف لو وهو «رخآلا هلوق يفو

 هللا: همر اا لو

 مهنأ َرَهَظ اذإ امك راصف «ةبذك دوهشلا ذإ ءةّجحلا أطخأ يضاقلا نأل
 و 8 د

 .رافك وأ «ديبع
 ؛ةجحلا وهو ٠ هدنع ةقدص دوهشلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو 8 )۲( ت : :

 .قدصلا ةقيقح فيقع راع زنون دلل

 ٌرسيتم امهيلع فوقولا نأل 5 ءرفكلا فالخب

 :" حاكتلا ميدقتب ًانطاب هذيفنت نكمأو ةّجحلا ىلع ءاضقلا يتئبا اذإو

 .ةعزانملل ًاعطق د

 2 ناكمإ الف ءًامحازت بابسألا ىف نأل ؛ ةلسرملا كالمألا فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو

FF ديل 

 )١( بلطملا ةياهن ١9/87.

 .يضاقلا دنع يأ قفز

 /۸۹٩. 5 ةيانبلا .ءاضتقالا قيرطب ءاضقلا ىلع حاكنلا ميدقتب ينعي (©)

 وأ ةيراجلا يف ًاقلطم اكلم یعدا نإف «كّلِملا ببس تابثإ نع ةقّلطملا يأ ()

 تح «قافتالاب «ًارهاظ الإ اهيف ءاضقلا دقعني ال :ثرإ وأ ر ريع ني ماغطلا

 9٠/5. ةيانبلا :اهوطو هل رفقملل لحي ال

 .ًارهاظ الإ هذيفنت يف يأ )٥(



 51 باب
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 باب

 ءافكألاو ءايلوألا يف

 «يلو اهيلع دِقعَي مل نإو اهاضرب ٍةلقاعلا «ةغلابلا ءةّرحلا حاكن دقعنيو

 رهاظ يف «هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ابي وأ تناك اركب
 .ةياورلا

 .يلوب الإ دعني ال هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 وى

 باب

 ءافكألاو ءايلوألا يف

 اهيلع دقعي مل نإو اهاضرب ةلقاعلا ‹ةغلابلا قّرحلا حاكن دقعنيو) :لاق

 7 ' سهر 8#
 ىف «هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع ابيث وأ تناك اركب «ىلو

 ."”ةياورلا رهاظ

 .ءفك ريغ ناك نإ خسفلاو ضارتعالا ءايلوأللو «مزلي الو ءدقعلا حصي يأ )١(

 هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور نع ٌزارتحا اذهو ۲۹۲/۸ نيدباع نبا رظني

 حصي ال يأ 240/1 ةيانبلا .الف :الإو «حاكنلا زاج :اهل وفك جوزلا ناك نإ :لاق هنأ

 هلق ام رظنيو ها .ئوتفلل تريتخا نسحلا ةياورو 7//١1017: ريدقلا حتف يفو «حاكنلا
 .ىوتفلل نسحلا ةياور دامتعا يف ١41/4 نيدباع نبا



 ءافكألاو ءايلوألا ىف 0

 .ًافوقوم دقعني : هللا همحر دمحم دنعو

 قو دقعني : هللا همحر دمحم دنعو

 ءاسلا ةا حاكتلا دفعني ال : هللا امهمحر "”ئيعفاشلاو "كلام لاقو

 ا هل ضيوفتلاو ؛ةدصاقمل هاي اکا نأل ؛ًالصأ

 .يلولا ةزاجإب َلَلَخلا عفتري :لوقي هللا همحر ًادمحم ّنأ الإ
 2 002 اک وه دس

 اهنوكل ؛هلهأ نم يهو ءاهقح صلاخ يف تفرصت اهنأ :زاوجلا هْجَّوو
 .جاوزألا ٌرايتخا اهلو «لاملا يف ُفّرصتلا اهل ناك اذهلو «ةَّمم ةغلاب ةلقاع

 .“ةحاقولا ىلإ بسنت ال يك ؛ جيوزتلاب يلولا بلاط امنإو
- ٠ 0 3 5 0 0 0 3 0 

 يلولل نكلو .ءفكلا ريغو ءءفكلا نيب قرف ال :ةياورلا رهاظ يف مث

 .ءفكلا ريغ يف ضارتعالا

 ريغ يف زوجي ال هنأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو

 .عقري ال عقاو نم مك هنأل ؛*ءفكلا
 5 1 و و

 .امهلوق ىلإ هللا همحر دمحم عوجر ئوريو

 .ال :الإو ءزاج :زاجأ نإف «يلولا ةزاجإ ىلع يأ )١(

 .87ص نيقلتلا (۲)

 .۸۷/۲ رايخألا ةيافك (۳)

 .(حقو) حاحصلا راتخم .ءايحلا ةلق :ةحاقولا (4)

 ةراتخملا يه ةياورلا هذه نأ ةيفنحلا نم ةعامج نع ةيانبلا يف ينيعلا لقن (5)

 .طايتحالل برقأ يهو «ٰئوتفلل



 ۳١ ءافكألاو ءايلوألا يف

 و ۶ 0
 . حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابجإ يلولل زوجي الو

 .اهنم ْنذإ وهف : تكحَض وأ ,تّتكسف ءاهنذأتسا اذإو

 .(حاكتلا ىلع ةغلابلا ٍرْكبلا ٌرابجإ يلولل زوجي الو) :لاق
 .هللا همحر "يعفاشلل ًافالخ

 ءةبرجتلا مدعل ؛حاكنلا رمأب ةَلِهاج اهنأل اذهو «ةريغصلاب ٌرابتعالا :هل
 .اهرمأ ريغب اهقادص بألا ضبقَي اذهلو

 ."”ةيالو اهيلع ريغلل نوكي الف «ةبطاخم ةرح اهنأ :انلو
 ليلدب «غولبلاب لمك دقو ءاهلقع روصقل :ةريغصلا ىلع ةيالولاو

 .لاملا يف فرصتلاكو «مالغلاك ””راصف «باّطِخلا هجو
 .اهيْهَن عم كمي ال اذهلو «ةلالد اهاضرب قادّصلا بق بألا ُكِلمَي امنإو

 :( ينم نذإ وهف: "تكتم وأ «نتكست ءاهتذاتسا اذإو) لق

 دقف :تّتكس نإف ءاهسفن يف رمأتسُت ٌركبلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
(0 

 )١( جاتحملا ينغم ٠٤۹/۳.

 .رابجإلا ةيالو :ةيادهلا تاعبط ئدحإ يفو (؟)

 ١/5 ٠١١. ةيانبلا .مالغلا ىلع رابجإلاك :اهيلع رابجإلا راصف يأ (۳)

 ةيادب نم هال45 ةخسن يف ءاج دقو 2٠١7/5 ةيانبلا .تمستبا اذإ اذكو (5)

 .توص الب تكحض :يدتبملا

 .اهجّوزي مل :تَبأ نإو :هلوق ۲۱۳ص يدتبملا ةيادب يف دازو (0)

 -:يف هنم بيرق ظفلبو ءظفللا اذهب بيرغ ١44/7: ةيارلا بصن يف لاق (0)



 ءافكألاو ءايلوألا ىف ۳۲

 هع و #0 00 ب ل ا وع

 ىتح اضر نكي مل : هنم ىلوأ هريغ يلو وأ ‹يلولا ريغ اذه لعف نإو

 .هب مّلكتت

 .حبحصلا وه ءرهملا ةيمست طرتشُت الو

 ال «ةبغرلا راهظإ ع ع اهنآل ؛ةحجار هيف اضرلا َةَبَنَج هج نالو

 ل ل

 .ةيهاركلاو مرا ليلد هنأل ؛تکب اذإ ام فالخب

 .ًاضر نوكي ال :ْتَعِمَس امب ةئزهتسملاك تكِحَض اذإ :ليقو

 .ًادر نكي مل :توص الب ْتَكَب اذإو

 يلو وأ) «يلولا ريغ َرَماتسا اذإ ينعي ء(يلولا ريغ اذه َلَعَف نإو) :لاق
 ةّلِقل توكسلا اذه نأل ؛(هب مّلكتت تح ًاضر نكي مل :هنم يقرأ

 و

 «لوتحم وهف :عقو ولو ءاضرلا ىلع ةلالد حقي ملف ا ىلإ“ تافتلالا

 .ءايلوألا ريغ قَح يف ةجاح الو ا

 .هماقم مئاق هنأل ؛يلولا لوسر ٌرمأتسملا ناك اذإ ام فالخب

 َرهظَتل ؛ةفرعملا هب عقت هجو ىلع جوزلا ةيمست رامثتسالا يف ٌربتعُيو

 .هنع اهتبغر نم « هيف اهتبغر

 .هنودب ةحص حاكنلل نأل ؛(حيحصلا وه ءرهملا ةيمست طرتشُ شت الو) :لاق

 .(۱۸۷۱) هجام نبا ننس رظنيو ۱۰۳۷/۲ ملسم حيحص )٥٩۱۳١(« يراخبلا حيحص

 .نم :خسُن يفو )١(

 .حاحصلا راتخم .طخسلا :اذكه اهطبض زوجيو (۲)

 .ىمسملا جوزلا يأ 2



 ۳۳ ءافكألاو ءايلوألا يف

 .انركذ ام ىلع وهف : تّدكسف ءٌربخلا اهَعَلَبَف ءاهجوز ولو ا ١ ا 200 ٠

 .لوقلاب اهاضر نم دب الف : بسلا نذأتسا ولو

eهل 00 5 ءس موم س و سم 0 يب  
 . . . . يهف : سينعت وأ ةحارج وأ ةضيح وأ ٍةبثوب اهتراكب تلاز اذإو

 ؛(انركذ ام ىلع وهف :تّتكسف ءٌربخلا اهّمَلَبَف «"”'اهجّوز ولو) :لاق
 .فلتخي ال توكسلا يف ةلالدلا هجو نأل

 يبأ دنع ةلادعلا وأ ءٌددعلا هيف طرتشُي :ًايلوضف ناك نإ :ربخملا مث

 .امهل ًافالخ هللا همحر ةفينح

 .رئاظن هلو «ًاعامجإ «طرتشُي ال :ًالوسر ناك ولو

 هيلع هلوقل ؛(لوقلاب اهاضر نم دب الف :ببثلا نذأتسا ولو) :لاق

 ."«رواشت بيثلا» :مالسلاو ةالصلا

 نم عنام الف «"”ةسرامملاب ءايحلا َلَقو ءاهنم ًابيع دعي ال قطا نألو

 يهف :ِسيِنْعَت وأ ةحارج وأ ةضْيَح وأ ةبثوب اهتراكب تلاز اذإو) :لاق

 .يلولا يأ )١(

 دمحأ دنسم يف وه لب :تلق «ها .ظفللا اذهب هرأ مل :11/7 ةياردلا يف لاق (۲)

 يف ركاش دمحأ خيشلا هححصو «رذنملا نبال ۱۹۲/۹ يرابلا حتف يف هازعو «(۷۱۳۱)

 (ةساردلا) ةيارلا بصنل هقيقحت يف ةماوع دمحم خيشلا هبقعتو 2٠١7/١7 دنسملل هقيقحت

 .نسح ثيدح هنأب 17 ٤ص

 .لاجرلاب (©)



 ءافكألاو ءايلوألا يف ۳٤

 .راكبألا مكُح يف

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع كلذك ىهف : ًانزب اهّثراكب تّلاز ولو

 ءاهل بيصُم لوأ ارم نأل ؛ ةيقيقح ركب اهنأل ؛(راكبألا مکح يف
 ."رگنلاو «ةروكابلا :هنمو

 .ةسرامملا مدعل ؛ي ؛ىيحتست اهنألو

 0 ا ل اهثراكب تّلاز ولو) :لاق

 ىفتكي ال :هللا مهمحر “يعفاشلاو ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 .اهيلإ دئاع اهبيصم نأل ف بيث اهنأل ؛اهتوكسب

 .بيوثتلاو «ةباثملاو ا :هنمو

 «قطتلاب "اهتوبيعيف ءاركب اهوفرع سانلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .اهُحِلاصم اهيلع لّطعتت ال يك ؛اهتوكسب ئَقتكُيف «هنع عنتمتف
 ثيح «هرّهظأ عرشلا نأل ؛ردساف حاكنب وأ ٍةهبشب تئطُو اذإ ام فالخب

 .ةروكابلا :ركبلا :قاقتشا نمو يأ (۱)

 ٠٠۸/١. ةيانبلا .ًالّوأ رامثلا نم كَردُت يتلا يأ (۲)

 .راهنلا لوأ يأ (۳)

 1١7/"5. بلطملا ةياهن (5)

 هيلإ عجري هلمع ءازج باوثلا نأل ؛باوثلا يأ (0)

 .ةرم دعب ةرم ءاعدلا :وه بيوثتلاو «هيلإ باثُي يذلا عضوملا وهف :ةباثملا امأو
 .اهنوريعيف :خست يفو (5)



 o ءافكألاو ءايلوألا يف

 تدر لب ءال : تلاقو تكسف ؛حاكتلا ِكَمَلَب : جوزلا لاق اذإو

 .اهلوق لوقلاف

 . حاكنلا بَل : اهتوكس لع هلا جوزلا ماقأ نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهيلع َنيمي الف : ةنيب هل نكت مل نإو

 ا نإ بوت ةف ارا اما ماك هي ىلع
 ت و

 .اهتوكسب ئفتكي ال :اهلاح رهتشا ول ئتح

 لب ءال :تلاقو تكسف «حاكتلا كعب :جوزلا لاق اذإو) :لاق
oو و  

 .(اهلوق لوقلاف :تددر

 5 2 ى سا و و

 «ضراع ٌدرلاو «لصأ توكسلا نأل ؛هلوق لوقلا :هللا همحر رفز لاقو

 .ةدملا يضم دعب درلا ئىعّدا اذإ رايخلا هل طورشملاك راصف

 «هُعفدت ةأرملاو « عضبلا كلمثو «دقعلا موزل ىعدي هنإ :لوقن نحنو

 .ةعيدولا در ئعدا اذإ عدوملاك «ةركنم تناكف

 .ةدملا يِضمب رهظ دق موزللا نأل ؛رايخلا لأسم فالخب

 رون هنأل ؛(حاكنلا تبث :اهتوكس ىلع ةنيبلا جوزلا ماقأ نإو) :لاق

 لا هاوعد

 7 و

 رتسيلف :تاروذاقلا هذه نم باصأ نم ...» :ملسو هيلع هللا یلص لاق دقف )١(

 ۸۲٠/۲ )١7(. أطوملا ىف كلام هجرخأ ٠١١١/5« ةيانبلا رظني .«ئلاعت هللا رثسب



 ءافكألاو ءايلوألا يف ۳٦

 تناك ًاركب «يلولا امهجّوَر اذإ ةريغصلاو ريغصلا حاكن زوجيو
 .ةّبصَعلا وه يلولاو ءا وأ ةريغصلا

 نإ ئوعدلا باتك يف كيتأتسو «"”ةتسلا ءايشألا يف فالحتسالا ةلأسم

 .یلاعت هللا ءاش

 تناك اركب «يلولا امهجوَر اذإ ةريغصلاو ٍريغصلا ٌحاكن ٌدوجيو) :لاق
 ةا ىلولاو انوا ةريغصلا

 .بألا ريغ يف انفاق لإ همجر "ةللابو

 “ةريغصلا بيثلا يفو «دجلاو بألا ريغ يف هللا همحر يعفاشلاو

 0 .ًاضيأ

 الو ءةجاحلا رابتعاب ك ىلع ةيالولا نأ :هللا همحر كلام لوق هجو

 فالخب “اصن تبت بألا ةيالو نأ الإ «ةوهشلا مادعنال ؛انه ةجاح

 .هب قَحْلُي الف «هانعم يف سيل لجلاو «سايقلا

 .ءالولاو «قّرلاو «داليتسالاو «ءاليولا يف ءيفلاو ءةعجرلاو «حاكنلا : يهو )١(

 .۸۲ص باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا (؟)

 امهجّوز ولف ءريغ ال دجلاو بألا :هدنع ركبلا ةريغصلاو ريغصلا يلو يأ (۳)

 .1؟5/7 بلاطملا ئنسأ .حاكنلا دقعني ال هر معلا وأ خألا

 الو ءاهنذإو اهغولب دعب الإ اهجوزي نأ هريغ وأ ًابأ اهئايلوأ نم دحأل سيلف )٤(
 .55/4 ريبكلا يواحلا .اهرابجإ زوجي

 ئلص يبنلا نم اهنع هللا يضر ةشئاع جوز هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نإف (0)

 ١٤١١( :م ۳۸۹٤ :خ) نيحيحصلا .نينس تس تنب ةريغص يهو ملسو هيلع هللا



 ۳۷ ءافكألاو ءايلوألا يف

 ٠.6 هو و و وأو و GSO اهله هه هه وو واو واو GGG وو ده هواه ولاه

 الو ءحلاصملا نَّمضتي حاكنلا نأل ؛سايقلل ٌقِفاوم وه لب ءال :انلق

 انَبئأف ءزنامز لك يف ءفكلا يَ الو ًةداع نيئفاكتملا نيب الإ ٌرفوتت
 .ءافكلل ًازارحإ ؛رّمّصلا ةلاح يف ةيالولا

 بألا ريغ ىلإ ضيوفتلاب مِنَ ب ال رظنلا نأ : هللا همحر يعفاشلا لوق هجو

 «لاملا يف فرصتلا كمي ال اذهلو «هتبارق عبو «هتقفش روصقل ؛دجلاو
 ناك :ئلعأ هنأو «سفنلا يف فّرصتلا كلمي ال نلف دبر ئيندأ هنأ عم
 ا

 نم هيف امو ءدجلاو بألا يف امك ءرظنلا ىلإ ةيعاد ًةبارقلا نأ :انل

 .مازلإلا ةيالو بْلَس يف هانرهظأ :روصقلا

 الف ءِلّلَخلا كرادت ْنكمُي الف ءُرّركتي هنإف «لاملا يف يِفّرصتلا فالخب

 .مازلإلا ةيالو تبلت ال :روصقلا عمو «ةمزلم الإ ةيالولا ديت

 ؛يأرلا ثودحل بس ةبايثلا نأ :ةيناثلا ةلاسملا يف “"هلوق هجو

 اريج االف ملا انردأف «ةسرامملا دوجول

 0 رامم الو «ءةقفشلا روقوو «ةجاحلا ققحت ت نم نم انرکذ ام :انلو

 .رّكّصلا ىلع مكحلا هادف ءةوهشلا نودب يأرلا ثردحُت

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ )١(

 .ةريغصلل يأ )0



 ءافكألاو ءايلوألا يف ۳۸

 .امهغولب دعب امهل َرايخ الف : ّدجلاو بألا امهَجَّوز نإف

 نإ : علب اذإ ٌرايخلا امهنم ٍدحاو لكلف : دّجلاو بألا ٌريغ امهجّوز نإو
 .َخَسف ءاش نإو ‹حاكنلا ىلع ماقأ ءاش

 .امهل رايخ ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 © ىنلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :مدقت اميف انمالك ديوي يذلا مث

 .لصف ريغ نم «"!تابصعلا ىلإ
 .ثرإلا يف بيترتلاك :حاكنلا ةيالو يف تابصعلا يف بيترتلاو

 .برقألاب بوجحم دعبألاو

 َرايخ الف) :ةريغصلاو َريغصلا ينعي «(دجلاو بألا امهجّوز نإف) :لاق

 دقعلا مزليف «ةقفشلا ارفاو «يأرلا الماك ”'مهنأل ؛(امهغولب دعب امهل

 .غولبلا دعب امهاضرب هارشاب اذإ امك ءامهترشابمب
 5 2 م

 اذإ ٌرايخلا امهنم ٍدحاو لكلف :دجلاو بألا ريغ امهجوز نإو) :لاق

 .هّللا امهمحر ٍدمحمو

 .دجلاو بألاب ًارابتعا ؛ (امهل َرايخ ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 .حاكنإلا :خسُن يفو )١(

 .هدجأ مل :57/7 ةياردلا يف لاقو 2١40/7 ةيارلا بصن بحاص هل ضّيب (۲)

 قح يف هب لمعلا ىلع اوقفتا ةعبرألا ةمئألا نأ عم «تبثي ال ١١09/57: ةيانبلا يف لاق

 .754/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك مساق ةمالعلا هدجي ملو «ها .ةغلابلا

 .دجلاو بألا يأ (۳)



 ۳۹ ءافكألاو ءايلوألا يف

 ع

 . ءاضقلا هيف طرتشيو

 قرطتيف «ةقفشلا روصقب روش ناصقنلاو «ةصقان خألا ةبارق نأ :امهلو
 دوا راض ك كرادعلاو بع هيضاقملا لإ نكغلا

 «يضاقلاو مالا لوانتي :دجلاو بألا ريغ يف “باوجلا قالطإو

 يف ةقفشلا ناصقنو ءامهدحأ يف يأرلا روصقل ؛ ةياورلا نم حيحصلا وهو
 ءرخآلا

 .(ءاضقلا هيف طرتشي دو( :لاق

 o «يفخ ررض E نأل ؛ قتلا رايخ فالخب

 رِقَتفيف «رخآلا قَح يف ًامازلإ لعجف «ئثنألاو َرَكَّذلا لمشي اذهلو «ٍللخلا

 .ءاضقلا ىلإ
 5 و. 00 5 5 8
 اذهلو ءاهيلع كلملا ةدايز وهو «يلج ررض عفدل :قتعلا رايخو

 .ءاضقلا ىلإ ٌرقتفي ال عفدلاو ءًاعفد َربّثعاف «ئثنألاب صتخي

 رايخب لصحي كرادتلا امبر يأ «يجرتلل :انه ئسع :5//111 ةيانبلا يف لاق (1)

 :ريدقتلا : 170/7 ةيانعلا ىلع هتيشاح يف لاق يبلج يدعس نأ نيح يف «ها .كاردإلا

 ها .كلذ نؤوبأي ةيبرعلا لهأو «قرطتي دصاقملا ىلإ للخلا ىسع

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :نكمم :ظفل (۲)

 .غولبلا رايخ يأ (۳)

 .رايخلا امهنم ٍدحاو لكلف :دجلاو بألا ريغ امهجّوز نإف :هلوق يأ (5)
 .غولبلا ع فصلا نأ ريطملا نم لك يقف يأ (5)



 ءافكألاو ءايلوألا ىف 2

 وهف : تتكسف «حاكنلاب ْتَمِلَع دقو «ةريغصلا تغلب اذإ : : امهدنع مث

 . تكتف مّلعَت ئتح ٌرايخلا اهلف : حاكنلاب ْمَلعَت مل نإو ءًاضر
 : لقي مل ام مالغلا ٌرايخ لطبب الو «توكسلاب لطب ركبلا رايخ مث

 .ًاضر هنأ مّلَعُي ام هنم ءىجَي وأ «ثيضر

 ٠ # ا ٠

 غولبلا لبق جوزلا اهب لخد اذإ ةيراحلا كلذكو .

 :تّتكسف «حاكتلاب ْتَمِلَع دقو «ةريغصلا تغلب اذإ : :امهدنع مث) :لاق
 .(تكستف معَ ئتح ٌرايخلا اهلف : حاكتلاب ُمّلعَت مل نإو ءًاضر وهف

 الإ فّرصتلا نم نَكمتت ال اهنأل :حاكنلا لصأب "”لعلا طّرَش امنإو

 .لهجلاب ترِذعف تد رفا يلولاو «هب

 ٌرادلاو ءعرشلا ماكحأ ةفرعمل عرفت 7 اهنأل ؛رايخلاب ملعلا طرتشي ي ملو

 .لهجلاب رعت ملف ءملعلا راد

 توبثب «لهجلاب ٌرْذَعُتف ءاهتفرعمل غّرفتت ال ةمألا نأل ؛ةقتعملا فالخب

 .رايخلا

 مل ام مالغلا رايخ لطبي الو ترا لطب ركلا نابع ھر :لاق

 ايران امج اماما ير « تيضر :لقي

 ةلاحلا هذهل ًارابتعا ؛(غولبلا لبق جوزلا اهب َلَحَد اذإ ةي ةيراجلا "”كلذكو

 .حاكنلا ءادتبا ةلاحب

 .لصألا يف هللا همحر دمحم مامإلا ملعلا طَّرَش يأ )١(

 .170/5 ةيانبلا .مالغلا نم جي مل ام يأ «لقي مل ام :هلوق ىلع ًافطع «مزجلاب (۲)



 ٤١ ءافكألاو ءايلوألا ىف

 .رخآلا هثرو : غولبلا لبق امهدحأ تام نإف

 :يناجيملا ربخآ نإ تب ال را ى يف غولبلا راشو
 ‹«جوزلا تابثإب تبث ام هنأل ؛ ؛مالغلاو ٠ بّيثلا ( قح يف مايقلاب لطي الو

 .ًاضر :ركبلا توكس نأ ريغ ءاضرلاب لطبي امنإو «لّلخلا مهوتل لب
 ٌربتعبف «قاتعإلا وهو «ئلوملا تابثإب تبث هنأل «قتعلا رايخ فالخب

 لارا ىف امك الاف

 الو «ئثنألا نم حصت اهنأل ؛"”قالطب تسيل :غولبلا رايخب ةقرفلا مث
 .اهيلإ قالط

 .انيب امل ؛ "””قتعلا رايخب اذكو

 .قالطلل كلام وهو ءاهكَلم يذلا وه جوزلا نأل ؛ةرّيخُملا رايخ فالخب

 .(رَخآلا هّتِرَو :غولبلا لبق امهدحأ تام نإف) :لاق

 «حيحص ٍدقعلا لصأ نأل ؛قيرفتلا لبق غولبلا دعب تام اذإ اذكو
 .توملاب ائهتنا دق هب تباثلا كلملاو

 نأل ؛ةزاجإلا لبق نيجوزلا ُدحأ تام اذإ ىلوضفلا ةرشابم فالخب
 0 قف دقات اه اغ تول رطب «فوقوم همت حاكنلا

 :نيئيش يف رهظت ةدئافلاو «هدعب وأ لوخدلا لبق ناك ءاوس «خسف لب )١(

 :ًاقالط ناك ولو «ئمسملا ُفصن بجي مل :لوخدلا لبق تعقو ول اهنأ :امهدحأ
 ةيانعلا .تاقيلطت ثالث جوزلا َكَلَم :ةقرفلا دعب احكانت ول امهنأ :يناثلاو «بجول
 . ۱۲۱/۲ ةيانبلا ۳

 .قالطب سيل يأ ()

 .توملاب يأ (۳)



 ءافكألاو ءايلوألا يف 3

 . ةملسم ئلع رفاكل الو «نونجم الو «ريغص الو ءٍدبعل ةيالو الو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع جيوزتلا ةيالو براقألا نم تابّصّعلا ريغلو

 مهل ةيالو ال هنأل ؛(نونجم الو «ریغص الو «رلبعل ةيالو الو) :لاق

 .مهريغ ىلع تبثت ال نأ ئلوأف «مهسفنأ ىلع

 .ءالؤه ىلإ ضيوفتلا يف َرظن الو «ةيرظن ةيالو هذه نألو
 هَل لَم نو :ئلاعت هلوقل ؛(ةملسم ئلع رفاكل) ةيالو (الو) :لاق

 .١5١/ءاسنلا .4 يبس نمر َلَع برگ

 .ناثراوتي الو "هيلع هثداهش لبق ال اذهلو
 :ئلاعت هلوقل ؛رفاكلا هدلو ىلع حاكنإلا ةيالو هل تبتف :رفاكلا امأ

 .۷۳/ لافنألا . ضعي الرا هضمي ادرک بزل ١»

 .ثراوتلا امهنيب يرجيو «هيلع هئداهش لبقث اذهلو
 ةفينح يبأ دنع ا ةيالو براقألا نم تابصحلا ريغلو) :لاق

 .ناسحتسا اذهو «تابصعلا مدع دنع : :هانعم «(هللا همحر

 ا وک اور وخ و الا هو تقال خو حش لاقو

 ٠ .هللا همحر ةفينح

 رامحم عم هنأ ٌرهشألاو «برطضم كلذ يف هللا همحر فسوي يبأ لوقو
 .هللا همحر

 .هانيور ام :امهل

 .ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش لبقت ال يأ )١(



 31 ءافكألاو ءايلوألا يف

 2 2 5 ٠

 ا رم يدا عاما | اهل يلو ال نّمو

 نأ هنم دعبأ وه نمل زاج : ةعطقنم ةبيغ برقألا نول باغ اذإو

 . جوزي

 ىلإو ءاهيلإ ءفكلا ريغ ةبسن نع ةبارقلل ًانوّص تبثت امنإ ةيالولا نألو
 .ةنايضلا :تابنععلا

 نيظيوضلاب قس ي رظنلاو ا ةيالولا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةقفشلا ىلع ةثعابلا ةبارقلاب صتخملا وه نَم ىلإ

 اذإ) ءةبارقلا ةهج نم ٍةَبَصَعلا نم ينعي «(اهل يلو ال نّمو) :لاق
 ا هنأل ؛(زاج :اهقتعأ يذلا اهالوم اهجّوز

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛مكاحلاو مامإلا ئلإ ىلإ ةيالولاف :ءايلوألا مولع اذإو

 لً يلو ال نم ناطلسلا» :مالسلاو

 نأ هنم دعبأ وه نمل زاج :ةعطقنم ةبيغ برقألا لولا باغ اذإو) :لاق
 .(جوزي

 : تّ اهنأل ؛ةمئاق برقألا ةيالو نأل ؛ ڑوجپ ال : : هللا امهمحر رفز لاقو

 .هتبيخب لطبت الف «ةبارقلل ةنايص ؛هل ًاقح

 .زاج :وه ثيح اهجّوز ول اذهلو

 .هتيالو عم دعبألل ةيالو الو

 هدنس ىفو )۱٥۹۳۳(« ةبيش ىبأ نبا فنصم )١848٠0(2« هجام نبا ننس )١(

 .51/5 ةياردلا رظنيو « مهضعب هححصو «تاعباتم هل نکل « مالك



 ءافكألاو ءايلوألا يف ٤٤

 الإ ةّسلا يف لفاوقلا اهيلإ لصت ال ٍدلب يف نوكي نأ : ةعطقنملا ةبيَعلاو
L2 

 .ةدحاو ةرم

 ۶ د د 1

 عفتني ال نم ىلإ ضيوفتلا رظنلا نم سيلو «ةيرظن ةيالو هذه نأ :انلو

 .دعبألا ىلإ هانضوفف «هيأرب

 .برقألا تام اذإ امك «ناطلسلا ىلع مدقم وهو

(NM or 47 
 .' عنم :هيف وه ثيح اهجوز ولو

 برقأللو «ريبدتلا برق «ةبارقلا دعب ٍدعبألل :لوقن :"'ميلستلا دعبو
 ا EE E OTT ل ل

 يف لفاوقلا اهيلإ ليصت ال دلب يف نوكي نأ :ةعطقنملا ةبيَعلاو) :لاق
 .هللا همحر يرودقلا ٌرايتخا وهو ؛(ةدحاو هرم الإ ةتسلا

 ضعب ٌرايتخا وهو «هاصقأل ةباهن ال هنأل ؛رفسلا ةدم ىندأ :ليقو

 و ابل

 اذهو «هيأر عالطتساب بطاخلا ءفكلا توفي لاحب ناك اذإ :ليقو

 .ذئتيح هتيالو ءاقبإ يف رت ال هنأل ؛هقفلا ىلإ ٌبرقأ

 1/71 ةيانبلا .هّللا همحر رفز لوق نع اار «كلذ زاوج 8 ول يأ قفز

 3 ا ۰ 0 ٠ ۰ 3 ٠ 2 دق 0 4 2
 .هزاوج عنم :هائعمو عم :لوهجملل م :ظفل خست يف طبضو

 ١75/5. ةيانبلا .كلذ انملس نأ دعب يأ (۲)

 .ريبدتلا دعُبو «ةبارقلا برق يأ (۳)

 .7١ا//5 ةيانبلا ىف امك «ئوتفلا هيلعو (؟)



 ٤0 ءافكألاو ءايلوألا ىف

 يف اهنبا : اهحاكن يف يلولاف : اهتباو اهوبأ ةنونجملا يف عمتجا اذإو

 .اهوبأ : هللا همحر دمحم لاقو

 :"'اهجاكن يف يلولاف :اهثباو اهوبأ ةنونجملا يف عمتجا اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف اهّبا

 .نبالا نم ةقفش ٌرفوأ هنأل ؛(اهوبأ :هللا همحر دمحم لاقو
 2 و وو 0 5

 .اهيلع ةينبم ةيالولا هذهو «ةبوصعلا يف مدقملا وه نبالا نأ :امهلو

 د ص

 ئلاعت هللاو «تابصعلا ضعب عم مألا يبأك «ةقفشلا ةدايزب ربتعم الو

 .ملعأ

FF FEFان  

 .اهحاكنإ :خسُن يفو )١(



 ةءافكلا يف لصف 3

 ةءافكلا يف لصف

 . ةربتعم حاكنلا يف ةءافكلا
 20 97 و 2

 .امهنيب اوقرفي نأ ءايلوأللف : ءافك ريغ نم اهّسفن ةأرملا تجّوَر اذإو

 ةءافكلا يف لصف

 )7 e اكنلا 0 انكل 5
 8 هرب ا يف ه۶ 1( :لاق

 و 2 7

 نجوي الو «ءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال الأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”«ءافكألا نم الإ
 2 و 0 م 2

 نأ ئبأت ةفيرشلا نأل ؛ةداع نيئفاكتملا نيب :حلاصملا ماظتنا نألو

 .اهرابتعا نم دب الف «سّيسَحلل ةشرفتسم نوكت
 :Mei u "لى ص عب 98 م2 د
 .شارفلا ةءاند هظيغت الف نرم جوزلا نأل 0 هبناج فالخب

 ص 2 ا ا 5

 اعفد ؛(امهنیب اوقرقي نأ ءايلوأللف :ءفك ريغ نم اهسفن ةأرملا تجوز اذإو) :لاق

 نأ يف ةفينح يبأ لوق لكشُي :اهرابتعا ئلعو :1817/7 ريدقلا حتف يف لاق )١(
 ها .ءفك ريغ نم ةريغصلا هتنب جوزي نأ بألل

 .باذك وهو «ديبع نب رشبم :هيف ءواو هدانسإو )750١(« ینطقرادلا ننس (۲)

 ./۳ ٦۲/۲ ET ةياردلا

 .اهبناج :خسُت يفو .جوزلا بناج يأ (۳)

 يف اذهو «ءفك ريغ ناك نإ خسفلا ءايلوأللو «مزلي الو ءدقعلا حصي يأ (5)

 -ام رظني .ءفك ريغ ناك نإ ًالصأ حصي الف :نسحلا ةياور ىلع امأو «ةياورلا رهاظ



 3 ةءافكلا ىف لصف

 برعلاو ءضعبل ءافكأ مهضعب شيرقف ءِبَسّنلا : يف ٌربتعُت ةءافكلا مث
 . ضعبل ءافكأ مهضعب

 '"”مهسفنأ نع راعلا ررضل

 [: ةءافكلا يف ةربتعملا لاصخلا]

 .رخافتلا هب عقي هنأل ؛(بّسّنلا ١ : يف ٌربتعُت ةءافكلا مث) :لاق

 .(ضعبل ءافكأ مهّضعب برعلاو «ضعبل ءافكأ مهضعب شيرقف)

 ؛ ضعبل ءافكأ مهتضعب شيرق» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هيف لصألاو

 مهضعب يلاوملاو «ةليبقب ةليبق «ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو « نط نب

 ."”«لجرب لجر «ضعبل ءافكأ

 .انيوز امل ؟نكيرق نيب امف لضافتلا رغب الو

 لهأك ءاروهشم ًابسن نوكي نأ الإ ."”كلذك :هللا همحر دمحم نعو

 .ةنتفلل ًانيكستو «ةفالخلل ًاميظعت :لاق هنأك «ةفالخلا تيب

 .حاكنلا يف ءايلوألا نع مالكلا لوأ مدقت

 يف اذك «خسفلا يف يلولل قح الف :هنم تدلو نإف «هنم دلت مل ام ينعي )١(

 ةيانبلا .ةدالولا دعب خسفلا قح هل :مالسإلا خيش طوسبم يفو «ةصالخلاو ناخ يضاق

 .ناخ يضاق حيجرت دمتعي يناثلا عضوملا يف هنأكو 2177/7 رظنيو ؛«5

 هيفو )١717579(2 يقهيبلا ننس «عاطقنا هدانسإ يفو 0257171 رازبلا دنسم (۲)

 ةياردلاو ۱۹۷/۳ ةيارلا بصن يف هازعو «شيرق :لدب :برعلا :ظفلبو مسي مل وار

 .هل رخآ باتك يف هلعلف «كردتسملا يف هيلع فقأ ملو «مكاحلل ۲

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :كلذك :ظفل (؟)



 ةءافكلا يف لصف ٤۸

 نم وهف :ًادعاصف «مالسإلا يف ناوبأ هل ناك نّمف : يلاوملا امأو

 . ءافكألا

 هل نمل ًاوفك نوكي ال : مالسإلا يف ٌدحاو بأ هل وأ «هسفنب ملسأ نّمو

 .مالسإلا يف ناوبأ

 ."'ةساّسخلاب نوفورعم مهنأل ؛برعلا ةماعل ءافكأب اوسيل :ةّلِهاب ونبو

 نم وهف :ًادعاصف «مالسإلا يف ناوبأ هل ناك نّمف :يلاوملا امأو) :لاق

 ."هيف ءابآ هل ناك نمل ينعي «(ءافكألا

 ًاوفك نوكي ال :مالسإلا يف ٌدحاو بأ هل وأ ءهسفنب ملسأ نّمو) :لاق
 .دجلاو بألاب بسنلا ًمامت نأل ؛(مالسإلا يف ناوبأ هل نمل

 يف هبهذم وه امك «ىنثملاب دحاولا َقَحْلَأ :هللا همحر فسوي وبأو
 ."فيرعتلا

 ماظع نوخبطيو « ةيناث ف ماّظعلا ةيقب نولكأي اوناك مهنأ :مهتءاند نمو )١(

 . ٠١١/١ ةيانبلا رظني .اذه وحنو «ةتيملا

 نع لقنو «ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يبلج يدعس مامإلا اذه ىلع ضَّرَتعا نكل

 مم ءلصفي مل صنلا نإف ءرظن نم ولخي الو :هّلوق ١10/7 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا

 لك سيلو ء«قلطأ دقو «مهقالخأو برعلا لئابقب ملعأ ناك ملسو هيلع هللا ئلص هنأ

 ال :كلذ اولعف كيلاعص نطب وأ مهنم ةليصف نوكو «داوجألا مهيف لب «كلذك :يلهاب

 .مالسإلا يف يأ (؟)

 .ةداهشلا يف صخشلا فيرعت يأ (©)



 4 ةءافكلا ىف لصف

 . مالسإلا يف ٌدحاو بأ هل نّمل ًاَوْفك نوكي ال : هسفنب ملسأ نّمو

 .انركذ ام عيمج يف مالسإلا يف ذ اهريظن ‹ةيرحلا : : يفو

 ءرهملل ًاكلام نوكي نأ وهو «لاملا : يفو «نيدلا : يف ًاضيأ ٌربتعُتو

 . ةقفنلاو

 يف ٌدحاو بأ هل نمل ًاؤفك نوكي ال :هسفنب ملسأ نَمو) :لاق
 .مالسإلاب يلاوملا نيب اميف رخافتلا نأل ؛(مالسإلا

 ام عيمج يف مالسإلا يف ر «ةيرحلا 7 :يف) ةءافكلا (و) :لاق

 .ةءافكلا مكح يف ربعي «لّذلا اونعم هيفو ءرفكلا ُرثأ قّرلا نأل ؛("اركَذ

 .ةنايدلا يف يأ «(نيدلا 1" :يف ًاضيأ ربتعتو) :لاق

 هنأل ؛حيحصلا وه «هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو
 ل ءرخافملا ئلعأ نِي

 ىنتبت الف «ةرخآلا رومأ نم هنأل ؛؟"”ربتعي ال :هللا همحر دمحم لاقو

 قاوسألا ىلإ جرخي وأ «هنم ٌرَحّسيو ءعفصي ناك اذإ الإ «هيلع ايندلا ماكحأ

 هب حس تالة نايبضلا هب بعليو نارك

 .(ةقفنلاو ءرهملل ًاکلام نوكي نأ وهو «لاملا 5 : يف) ربتعُت د (و) :لاق

 ال وأ ایک ذل نم نإ رح «ةياورلا رهاظ يف ءٌربتعملا وه اذهو

 ةيانبلا .ءاهقفلا عامجإب ةربتعم ةيرحلا يف ةءافكلا ينعي «فالخلاو قافولا نم ()

 ا

 .نيدلا يأ (۲)



 ةءافكلا يف لصف 0٠

 وى

 امهمحر دمحمو ةفينح يبأ لوق يف ةربتعمف : ئىنغلا يف ةءافكلا امأف

 .ربتعُت ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو هللا

 . عئانصلا : يفو

 «هئافيإ نم دب الف ءعْمضُبلا لدب َرهملا نأل ؛ًاؤفَك نوكي ال :امهدحأ كلمي
 :هفاوذو «جاودزالا ماوق :ةقفنلابو

 افرع لوم ارو ام نأل ليتك اوفر ام رد هلا دالا

 ؛رهملا نود «ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعا هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 اها را هيلع ارداف ءرملا دعوت ةروهملا ف ةلهاسملا يرن هال

 دمحمو ةفينح يبأ لوق يف ةربتعمف :منِغلا يف ةءافكلا امأف) :لاق
 رهملا ىلع ٌرداقلا اهئفاكي ال :راسيلا يف ةقئافلا نإ ئتح ء(هللا امهمحر

 .رقفلاب نورّيعتيو «ىَئِغلاِب نور خافتي سانلا نأل ؛ةقفنلاو

 ٍداغ لاملا ٍذِإ «هل تابث ال هنأل ؛(ُنبتعُت ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)
 .حئارو

 رلمحمو فسوي يبأ دنع اذهو « (عئاتصلا 5 :يف) ٌربتعُت (و) :لاق

 .هللا انهم

 .ناتياور كلذ يف هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 «ماجحلاک «شحفت نأ الإ ٌربتعت ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .غاّبدلاو «كئاحلاو

 ٠ ۰ 7  7 78 9٠»م ٠

 .اهتءاندب لوريعتيو «فرجلا فرشب نورخافتي سانلا نأ :رابتعالا هجو



 ه١ ةءافكلا يف لصف

eاهيلع ضارتعالا ءايلوأللف : اهلثم رهم نع تّصقو «ةأرملا تجوزت اذإو نع لول هدا  

 .اهقرافي وأ .اهلثم رهم اهل مب ئتح هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 ةسيسخلا نع لوحتلا ُنِكِمُيو «ةمزالب تسيل ةفرجلا نأ :رّآلا لوقلا هجو
 .اهنم ٍةسيفنلا ىلإ

 ضارتعالا ءايلوأللف :اهلثم رهم و تّصقنو ةأرملا تجكوزت اذإو) :لاق

 .(اهقرافي وأ ءاهلثم رهم اهل مدي ىتح « هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهيلع

 .كلذ مهل سيل :الاقو

 هِلوق رابتعا ىلع «هللا همحر دمحم لوق ىلع حصي امنإ عضولا اذهو

 ةداهش هذهو "كلذ حص دقو «يلولا ريغب حاكنلا يف هيلإ عوجرملا
 ا ةق دا

 ا ل ك طفلا ر ار لا وا اهيل
 اھ

 .نم :خسُن يفو )١(

 .عوجرلا يأ (۲)

 ىلإ هللا همحر دمحم مامإلا عوجر ىلع ةقداص ةداهش ةلأسملا هذه يأ (۳)

 مهل سيل :لقي مل :يلولا ريغب اهحاكن حصي مل ول هنإف «يلو ريغب حاكنلا يف امهلوق
 .ءافكألاو ءايلوألا باب لوأ «ةيادهلا :دمحم عوجر رظنيو 2١5١/7 ةيانبلا .ضارتعالا

 «ضارتعالا يلولل سيل :رهملا ةيمست دعب رهملا نم اهجوز تأربأ ول امك يأ (6)

 .تءاش فيك هيف فرصتلا اهلف ءاهعضب لدب هنأل



 ةءافكلا يف لصف ب

 ت

 ءريغصلا هّتبا وأ ءاهرهم نم صقتو «ةريغصلا هتنبا بألا جّوز اذإو »

 .امهيلع كلذ زاج : هتأرما رهم يف دازو

 همحر ةفينح يبأ دنع اذهو حلاو بألا ريغل طحلا كلذ ٌروجي الو

 . هيف سانلا نياغتي امب الإ ةدايزلاو حلا زوجي ال : الاقو ءهللا

 “نوريعتيو «رهملا ءالّعب نورِختفي ءايلوألا نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةءافكلا هبشأف «هناصقنب

 ©“ عثر ال هنأل ؛ةيمستلا دعب ءاربإلا فالخب

 هتبا وأ ءاهرهم نم صقتو «ةريغصلا هتنبا بألا جوز اذإو) :لاق

 .امهيلع كلذ زاج :هتأرما رهم يف دازو «ريغصلا

 همحر ةفينح يبأ دنع اذهو دجلاو بألا ريغل حلا كلذ وجي الو

 .(هيف ساغلا باغي امب الإ ةدايزلاو طحلا زوجي ال :الاقو ءهللا

 ةدّيقم ًةيالولا نأل ؛امهدنع دقعلا زوجي ال هنأ :مالكلا اذه ىنعمو
 .دقعلا لطبي :هّياوف دنعف «رظنلا طرشب

 يف امك ءءيش يف رظنلا نم سيل :لثملا رهم نع طحلا نأل اذهو
 امه ع كلذ فلشأل اًذهلو « عيبلا

 برق وهو ءرظنلا ليلد ئلع رادی مكحلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .رهملا ىلع وبرت دصاقم حاكنلا يفو «ةبارقلا

 .مهريغ نم :هانعم نوكيو .نورّيعي :خسُن يفو .مهسفنأب يأ )١(

 0 هو 0 0 5 3 ٠ تو ۰ + 0
 .نوريعي ال :ئرخأ خسن يفو «ريعي ال :خسن يفو (۲)



 3 ةءافكلا يف لصف

 ,f ٠ ۴8 75 : 3 ْث 2 4 7

 وهف : ةمأ ريغص وهو هتبا جوز وأ ءادبع ةريغص يهو هتنبا جوز نمو
 و 5 5

 . اضيأ هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو ٌرئاج

 قح ىف هانمِدلَع ليلدلاو «ىلاملا فّرصتلا ىف ةدوصقملا ىهف ةيلاملا امأ

 .امهريغ
0. 

 550 000 2 كل ل
 :ةمأ ريغص وهو هتبا جوز وأ ءادبع ةريغص يهو هتنبا جوز نمو) :لاق

 .(ٌرئاج وهف

 نأل ؛ (ًاضيأ هللا همحر ةفينح أ دنع '")ذهو) :هنع هللا يضر لاق

 .اهقوقت ةحلصمل :ةءاقكلا نع ضارغألا

 .ملعأ ئلاعت هللاو .ٌنوجي الف «ةءافكلا مدعل ؛رهاظ ررض وه :امهدنعو

 FF داك د *

 .زاوجلا اذه يأ (۱)



 لصف 1

 لصف

 اهريغو ‹ حاكنلاب ةلاكولا یف

 4 0 س سمع وع عظم 4
 . هسفن نم همع تنب جوزي نأ معلا نبال روجيو

 : نيدهاش ةرضحب َدقعف «هسفن نم اهجوزي نأ لجرل ةأرملا ِتَِؤَأ اذإو o ص 3 و 2

 .زاج

 لصف

 "”هريغو «حاكنلاب ةلاكولا يف

 .(هسفن نم هّمع تنب جوزي نأ معلا نبال ڙوجيو) :لاق

 .زوجي ال :هللا همحر ٌرفز لاقو

 ةرضحب دقعف .«هسفت نم اهجورُي نأ لجرل ةارملا تتؤأ اذإو) ؛لاق

 ۰ ۰ .(زاج :نيدهاش

 .زوجي ال : هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لاقو

 ا ءًاكلمتمو ًاكّلمُم نوكي نأ ُرّوصُي ال دحاولا نأ :امهل

 «هاوس هآلوتي ال هنأل ر يلولا يف لزق هللا همحر يعفاشلا نأ الإ

 .ليكولا َقَح يف ةرورض الو

 .يلوضفلاو يلولا ماكحأ نم )١(

 ٠١۲/۹. ينارمعلل نايبلا ()



 00 اهريغو «حاكنلاب ةلاكولا يف

 : ىلوملا هزاجأ نإف «فوقوم : امهالوم نذإ ريغب ٍةمألاو ٍدبعلا جيوزتو
 .لطب : هدر نإو «زاج

5 00 8 َ 2 

 .هاضر ريغب الجر وأ ءاهاضر ريغب ةأرما لجر جور ول كلذكو

 نود «قوقحلا يف "”عنامتلاو ءٌريفسو بعم حاكنلا يف ليكولا نأ :انلو

 ."”هيلإ قوقحلا عجرت الو «""ريبعتلا

 .هيلإ قوقحلا ٍِتَعَجَر ئتح ءٌريشابم هنأل ؟ عيبلا فالخب
 و 0 5 o 5 7 5 f we o و

 ىلإ جاتحي الف «نيرطشلا نمصتي :تجور :هلوقف « هيفرط ئلوت اذإو

 .لوبقلا

 هزاجأ نإف «فوقوم :امهالوم نذإ ريغب ٍةمألاو ٍدبعلا جيوزتو) :لاق

 .لّطَب :هدر نإو «زاج :ئلوملا

E 54 424 0  

 .(هاضر ريغب الجر وأ ءاهاضر ريغب ةأرما لجر جوز ول كلذكو

 دقعنا :ٌريجم هلو ءىلوضفلا نم َردص رقع لك نإف ءاندنع اذهو

 .ةزاجإلا ىلع ًافوقوم

 دقعلا نأل ؛ةلطاب اهلك ىلوضفلا تافرصت :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو 7 ع 2 د 2 0
 5 2 8 هوو

 .وغليف «مكحلا تابثإ ىلع راقي ال يلوضفلاو «همكحل عضو

 .ًابلاطمو ًابلاطم هنوك وهو «قوقحلا يف يفانتلا يأ )١(

 .نينثا نيب ًاربعم نوكي نأ حلصي يلولا يأ (۲)

 .ريشابم ال ءٌربعم هنأل ؛ليكولا ىلإ يأ (۳)

 )٤( زيزعلا ١١/08.



 اهريغو ‹ حاكتلاب ةلاكولا يف كمل

 : تزاجأف ءٌربخلا اهَمَلَبَف «ةنالف تجّوزت دق ينأ اودهشا : لاق نمو

 . لطاب وهف
 .زاج : تزاجأف ءّربخلا اهَعَلبف .هنم اهثجّوز دق ينأ اودهشا : ٌرَخآ لاق نإو

 كلذ ٌعيمج تلاق يتلا يه ةأرملا تناك ْنِإ كلذكو

 .زاج : هزاجأف هَملَبف ءابتاغ اهسسفن تجوز اذإ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 لو لم لا انام اعا نع ر تاوشلا كرر

 .هذفَتي :هيف ةحلصملا ئأر اذإ ئتح ءًافوقوم دقعنيف «هداقعنا يف ررض

 .دقعلا نع دقعلا مكح ئخارتي دقو

 ءٌربخلا اهَمَلَبَف ءةنالف تجوزت دق ينأ اودهشا :لاق نّمو) :لاق

 .لطاب وهف :تزاجأف
 .زاج :تزاجأف ءٌربخلا اهَعلَبف «هنم اهتج وز دق ينأ اودهنشا :ٌرَخآ لاق نإو

 يبأ دنع اذهو ء(كلذ عيمج تلاق يتلا يه ةأرملا تناك نإ كلذكو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 .(زاج :ةزاجأف هلق «اياغ اهسفن تجوز اذإ :هللا همححو تفسوي وبا لاقو)

 وأ «نيَبناجلا نم ًايلوضف حّلصي ال دحاولا نأ :فالخلا اذه لصاحو
 .هل ًافالخ ءامهدنع بناج نم ًاليصأ «بناج نم ًايلوضف

 )١( ةينبلا .لوبقلاو باجيإلا وهو 5//١51.

 ) )۲الو ءةكرشم الو «ةدتعم الو «ةمرحمب تسيل «مدآ تانب نم ئثنألا وهو

 ةيانبلا .صوصنملا ددعلا ىلع ةدئاز 5//١51.



 oV اهريغو ‹حاكنلاب ةلاكولا يف

 3: 307 4 0 2 ص س

 مل : ةدحاو ةدقع ىف نیتنثا هجوزف .ةأرما هجوزي نأ الجر َرَْمَأ نمو

or1  

 .امهنم ةدحاو همّرلت

 «زاج :ليصألاو يلوضفلا نيب وأ «نييلوضفلا نيب دقعلا ئرج ولو

 .عامجإلاب

  (لزيفف' ناك ا ا هي اعقل[ وم رومان ناك ول لوق وه

 .لام ىلع قاتعإلاو «قالطلاو «علخلاك راصو «فقوتي

 دنع اذكف «ةرضحلا ةلاح :ٌرْطَش هنأل ؛دقعلا ٌرْطَش دوجوملا نأ :امهلو

 .عيبلا يف امك «سلجملا ءارو ام ىلع فقوتي ال :دقعلا ٌرْطَشو «ةبْيَعلا

 .نيدقاعلا ىلإ مالك لقتني هنأل «نيبناجلا نم رومأملا فالخب

 .ماق قع :نييئوضفلا نيب ئرج امو

 «مْزلَي ىتح 3 ا نم نيمي فرصت هنأل ؛ ””اتخأو .علخلا 0

 ب مف
 :ةدحاو ٍةدقَع يف نيتنثا هجّوزف «ةأرما هجّوزُي نأ الجر رم نمو) :لاق

 ىلإ الو «ةفلاخملل ؛امهزذيفنت لإ هجو ال هنأل ؛(امهنم ةدحاو همزلت مل

 «ةيولؤألا مدعل ؛نييعتلا ىلإ الو «ةلاهجلل ؛نْيَع ريغ امهادحإ يف ذيفنتلا

 .قيرفتلا نّيعتف

 .هللا همحر فسوي وبأ مامإلا يأ ١(

 .هيلع قاتعإلاو «لام ىلع قالطلا يأ ()

 .جوزلا بناج نم يأ (؟)

 .فلاحلاب يأ (5)



 اهريغو .حاكتلاب ةلاكولا يف 0۸

 ىبأ دنع زاج : هريغل ةَ هجوزف .ةأرما هجوزپ نأب ٌريمأ هَرَمَأ نمو
 م وو ۰

 .اًوفك هجوزي نأ الإ ٌروجي ال : الاقو « هللا همحر ةفينح

 يبأ دنع زاج :هريغل ةمأ هجّوزف «ةأرما هجوزي نأب ٌريمأ هرَمَأ نمو) :لاق

 .ةمهتلا مدعو «ظفللا قالطإ ىلإ "”عوجر ؛(هللا همحر ةفينح
 ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛(اوفك هجوزي نأ الإ زوجي ال :الاقو) hM +0 2 3 مار ؟و 0 5

 .ءافكألاب جّمزتلا وهو «فراعتملا

 ."ادیقم حلصی الف لمع فرع وه وأ كرتشم فرعلا :انلق

 ل 5 رت ص

 نأل ؛امهدنع ناسحتسا اذه يف ةءافكلا َرابتعا نأ :"”ةلاكولا يف َركذو
 جوزتلا يف ةناعتسالا تناكف «جوزلا قلطمب جوزتلا نع رجعي ال دحأ لك 1 ا 2 ن( ع5

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ءافكلاب

FF RF ع 

 .قالطإلل (۲)

 .«لصألا» هباتك نم ةلاكولا يف هللا همحر دمحم مامإلا ركذ يأ (؟)

 .دحاو :خسُت يفو (5)



 04 رهملا باب

 رهملا باب

 . مهارد ةرشع : رهملا لقأو ءًارهم هيف مسي مل نإو حاكنلا حصيو

 رهملا باب

 مامضنا قع حاكتلا نأل ؛(ارهم هيف مسي مل نإو حاكنلا حصيو) :لاق

 .نيجوزلاب مِتَيف «ةغل «جاودزاو

 هركذ ىلإ جاتحُي الف «لَحّملا فرشل ةنابإ ؛ًاعرش "”بجاو ٌرهملا مث
 .حاكنلا ةحصل

 .اًنيب اَمِل ؛اهل رهم ال نأ طرشب اهجّوزت اذإ اذكو
 .هللا همحر "كلام فالخ هيفو

 .(مهارد ةرشع :رهملا لقأو) :لاق

 : زق نإو عيبلا يف ًانمث نوكي نأ زوجي ام :هللا همحر '”يعفاشلا لاقو

 .اهيلإ ٌريدقتلا نوكيف ءاهقح هنأل ؛اهل ًارهم نوكي نأ زوجي

 .«مهارد ةر نم لقأ ره الو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .يعرش ُضرف يأ )١(

 .٤۸ص نيقلتلا .رهم نودب هزوجي ال ثيح (۲)

 .كلذ يف ليصفت مهدنعو «7١1//؟ رايخألا ةيافك ()

 ..ه۷۹۷ خيراتب ةيناطلسلا ةخسنلا يف تبثم لق نإو :هلوق ()

 .ها .«ثيدحلا كورتم :ديبع نب رشبم» :لاقو ۲٤٥/۳ ينطقرادلا ننس (5)

 -.197/5 ةيارلا بصن رظنيو «ها .ةرمب فيعض ثيدح :لاقو 178/7 يقهيبلا ننس



 رهملا باب 1۰

 و 3 م

 .ةرشعلا اهلف : ةرشع نم لقأ ْئّمَس ولو

 وأ ءاهب لحد نإ ئىّمسملا هيلعف :داز امف ءةرشع أرهم ئّمس نمو

 .اهنع تام

 هل امب ردقیف «لَحَملا فرشل ًاراهظإ ؛ًابوجو عرشلا قَح هنألو

 .ةقرسلا باصنب ًالالدتسا ؟ةرشعلا وهو رطح

 .اندنع «(ةرشعلا اهلف رقع نع لقا مم ولو) :لاق

 .همادعناك :ًارهم حلصي ال ام ةيمست نأل ؟لثملا هم اهل :هللا همحر رفز لاقو

 .ةرشعلاب ًاًيضَقم راص دقو «عرشلا ّقَحل :ةيمستلا هذه داسف نأ :انلو

 .اهئود امب اهاضرل ؛ةرشعلاب تَيِضَر دقف :اهّقَح ىلإ مجري ام امأف
 ؛ضوع ريغ نم كيلمتلاب ئضرت دق اهنأل ؛ةيمستلا مدعب ٌربتعم الو
 ا ا ر وو

 مهمحر ةثالثلا انثاملع دنع ةسمخ بجت :اهب لوخدلا لبق اهقّلط ولو
 اش مسي مل اذإ انك ( ةعقملا تت ةد لات هلا و

 ءاهب لَخَد نإ ئّمسملا هيلعف :داز امف «ةرشع ًارهم ئىّمس نمو) :لاق

 «لدبلا دكأتي هبو «لدبملا ميلست ققحتي لوخدلاب هنأل ؛(اهنع تام وأ

 هنكل :لاق ثيدحلا فعض ركذ نأ دعب ١80/7 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا نكل

 «ثيدحلل رخآ ًادنس ١87/7 يف مامهلا نبا ركذو .ها .دهاوشلاو رفاظتلاب ةجح

 .هنم لقأ الو «نسح دانسإلا اذهب هنأ رجح نبا ظفاحلا نع لقنو

 .ميظع ٌريطخ وه امب يأ )١(

 .هللا همحر رفز مامإلا دنع يأ (۲)



 1 رهملا باب

 . ىمسملا فصن اهلف : ةولَخلاو ءاهب لوخدلا لبق اهقّلط نإو

 اهلف : اهل هم ال نأ ىلع اهجّرزت وأ ءًارهم اهل ْمّسُي ملو ءاهجّوزت نإو

 . اهنع تام وأ ءاهب لَحَد نإ اهلثم ٌرهم

 ررقتيف ءدّكأتيو رّرقتي هئاهتناب ءيشلاو «هتیاهن ٌحاكنلا يهتني توملابو
 ار عيد

 لا تفت اهلف ااو هاه نوع دلا لق ا قزوز" لاق

 .۲۳۷/ةرقبلا .ةيآلا .€ َنهوُسمَت نأ لبق نِم ٌَنهوُمتَقَلَط نإ و # :ئلاعت هلوقل

 .هرايتخاب هسفن ىلع كلملا جوزلا تيوفت :هيفف «ةضراعتم ةسيقألاو

 .صنلا هيف عجرملا ناكف ءًاملاس اهيلإ هيلع ٍدوقعملا ُدْوَع :هيفو
 نإ هّنيبن ام ىلع ءاندنع لوخدلاك اهنأل :ةولخلا لبق نوكي نأ "”طرَشو

 .لاعت هللا ءاش

 َرهم ال نأ ئلع اهجزت وأ ءارهم اهل مسي ملو ءاهجوزت نإو) :لاق
 .(اهنع تام وأ ءاهب لحد نإ اهلثم ٌرهم اهلف :اهل

 .”توملا يف ءيش بجي ال :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .بسنلاو رهملاو ةدعلاو ثرإلا لثم )١(

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (1)

 .١/١١١؟ رايخألا ةيافك (۳)

 .5//151 ةيانبلا .لوخدلا لبق يأ (5)



 رهملا باب 1۲

 ع ىع 0 5 27 2

 .ةعتملا اهلف : اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو

 . ةفحلمو ءرامخو رد ىهو ءاهلثم ةوسك نم باوثأ ةثالث : ةعتملاو

 ."لوخدلا يف بجي هنأ ئلع : "'مهرثكأو

 نم ٌنكمتت امك «ءادتبا هيفن نم نكمتتف ءاهقح صلاخ رهملا نأ :هل
 1 اینا هطاقسإ

 يف اهقح ٌريصي امنإو «َّرم ام ىلع «عرشلا قَح “ابوجو رهملا نأ :انلو

 .يفنلا نود «ءاربإلا كلمتف «ءاقبلا ٍةلاح

 :ئلاعت هلوقل ؛(ةعّبملا اهلف :اهب لوخدلا لبق اهقّلط ولو) :لاق

 .7175/ةرقبلا .ةيآلا .4 هردم رقما عو هردَق عسولاًلع نشوم

 اإ ارجو ا ةيجاو ةا هذه مث

 .هللا همحر كلام فالخ هيفو

 ٌرامخو غرد يهو ءاهلثم ةوسك نم باوثأ ةثالث :ةعتملاو) :لاق

 ' .(ٌةفحْلِمو

 )١( ةيانبلا .يعفاشلا باحصأ رثكأو يأ 5//١51.

 ) )۲.انيهذمك

 .دقعلا ءاهتنا يف يأ (۳)

 .ءادتبا يأ )٤(

 .ةيآلا يف دراولا (5)

(VDةبحتسم هدنع نإف . 



 ۳ رهملا باب

 نإ اهل يهف : ةيمست ئلع ايضارت مث ءًارهم اهل مسي ملو اهجّوزت نإو
 .اهنع تام وأ ءاهب لخد

 ىلع 0 ب 8

 .ةعتملا اهلف : اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو

 هللا يضر سابع نباو ءاهنع هلل يضر ةشئاع نع ْيِوْرَم ٌريدقتلا اذهو
)1( 

 . امهنع
  a 2ا 05 9

 يخركلا لوق وهو ءاهلاح ربتعي هنآ ىلإ ةراشإ :اهلثم ةوسك نم :هلوقو
 .لثملا رهم ماقم اهيايقل ؛ةبجاولا ةعتملا يف هللا همحر

 عو لع :ئلاعت هلوق وهو ءصنلاب ًالمع ؛هلاح ٌربتعُي هنأ حيحصلاو

 .775/ةرقبلا . هدف ِرِيَممْلا َلَعَو هردق

 «مهارد ةسمخ نع صقنت الو ءاهلثم رهم يفصن لع دارت ال يه مث

 .«لصألا» ىف كلذ فّرعيو

 يهف : "يمس ئلع ايضارت مث ءأرهم اهل مس ملو اھجوزت نإو) :لاق
 .اهنع تام وأ ءاهب لخد نإ اهل

 مى - »َ
 .(ةعتملا اهلف :اهب لوخدلا لبق اهقلط نإو

 وهو «ضورفملا اذه فصن :لوألا هللا همحر فسوي يبأ لوق ئلعو

 هجرخأف :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح امأ :57/7 ةياردلا يف لاق )١(

 .هدجأ ملف :ةشئاع ثيدح امأو «71414/1 يقهيبلا

 119/1١/5. ةيانبلا رظنيو « 470/5 دمحم مامإلل (1)

 .هتيمست :خسُت يفو (۳)



 رهملا باب ٤

 لبق قالطلاب طقست و «ةدايزلا هّيَمْزل : دقعلا دعب رهملا يف اهداز نإف

 .لوخدلا

 ."”صنلاب فصنتيف «ضورفم هنأل ؛ هللا همحر "”يعفاشلا لوق

 كلذو «لثملا ٌرهم وهو ءدقعلاب بجاولل ٌنييعت ضرفلا اذه نأ :انلو

 .هتلزنم لر ام اذكف «فّصنتي ال

 .فّراعتملا ضرفلا وه ذإ «دقعلا يف ضرفلا : "الت امب ٌدارملاو

 .«ةدايزلا هّنمزل :دقعلا دعب رهملا يف اهّداز نإف) :لاق

 هللا ءاش نإ ”نّمكملاو نمثلا ةدايز يف هركذنسو «هللا همحر رفزل ًافالخ

 .اولاعت

 .(لوخدلا لبق قالطلاب طقست) :ةدايزلا تّحص اذإ (و)

 نأل ؛لصألا عم فّصنتت :ًالوأ هللا همحر فسوي يبأ لوق ئلعو

 .دقعلا يف ضورفملاب صتخي "امهدنع ”فيصنتلا

 )١( رايخألا ةيافك ١١١/١.

 .۲۳۷/ةرقبلا .( رصف ام ٌفَِصِيَق# :لاعت هلوق وهو (۲)

 .۲۳۷/ةرقبلا .4رَُّصرَف ام فص :ئلاعت هلوق وهو «فسوي وبأ مامإلا يأ (۳)

 .ةيلوتلاو ةحبارملا باب دعب ()
 .فصنتلا :ةيطخلا خسّتلا يفو «ةيادهلا تاعبط يف :فيصنتلا :اذكه (5)

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (5)



 16 رهملا باب

 . طحلا حص : اهرهم نم هنع ْتَّطَح نإو

 اهلف : اهقَّلط مث ءءطولا نم ٌعنام كانه سيلو «هتأرماب جوزلا الخ اذإو
 و

 .اهرهم لامك

 جحب ًامِرحُم وأ «ناضمر يف ًامئاص وأ اشرف امهدحأ ناک نإو

 . . «ةحيحص ةولخلا تسيلف : ًاضئاح تناك وأ .ةرمعب وأ « لفن وأ ضرف

 رم ام ولع ؛هيف يضورفملاك :"9هعب 'ضورفملا دنع
 ءاهقح ءاقب رهملا نأل ؛(ًاطحلا مص : اهرهم نم هنع ْتَّطَح نإو) :لاق

 .ءاقبلا ةلاح هيِقالي طحلاو

 مث «ىطولا نم منام كانه سيلو «هتأرماب جوزلا الخ اذإو) :لاق

 .(اهرهم لامك اهلف :اهقّلط

 امنإ هيلع دوقعملا نأل ؛رهملا ُفصن اهل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 ر ملا دكاتي اف طولا فوكس رضب

 ٌکاتیف ءاهعسو كلذو ؛عناوملا ن اج لا فاصلا :انلو

 .عيبلاب ًارابتعا ؛لدبلا يف اهقح

 ًامرحُم وأ «ناضمر يف ًامئاص وأ ءًاضيرم امهدحأ ناك نإو) :لاق

 «ةحيحص ُةولَخلا تسيلف :ًاضئاح تناك وأ ءقرمعب وأ «لفن وأ ضرف حب

 )١( هللا همحر فسوي يبأ يأ .

 ) )۲.دقعلا دعب يأ

  (۳)ريبكلا يواحلا 9/61٠.
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 .رهملا فصن اهل ناك : اهقلط ول تح
0 0 0 

 . هلك ٌرهملا اهلف : اعوطت امئاص امهدحأ ناك نإو

 :عناوم ءايشألا هذه نأل ؛(رهملا ُفصن اهل ناك :اهقّلط ول ئتح

 .ررض هب هقحلي وأ «عامجلا نمي ام :هنم ُدارملاف :ضرملا امأ

 ."روُتفو «رسکت عون نع ْىَرْعَي ال هضرم :ليقو
 .اهيضرم يف "”ليصفتلا اذهو

 .ةرافكلاو ءاضقلا نم همزلي اّمِل :ناضمر موصو

 .ءاضقلاو ءكّمْشلا داسفو «مدلا نم هٌمزلي امل :ٌمارحإلاو

 .ًاعرشو «"اعبط عنام :ضيحلاو

 هل حابب هنأل ؛(هّلك ٌرهملا اهلف :ًاعوطت ًامئاص امهدحأ ناك نإو) :لاق
 .“«ئقتنملا» ةياور يف ٍرْذُع ريغ نم ٌراطفإلا

 .حيحصلا وه :رهملا يف لوقلا اذهو

 لصف ال هنأ حصألا نأ :دارملاو «ركذلا يف :روتفلاو ءءاضعألا يف :رّسكتلا )١(

 بجوي :لجرلا عامج نأل ؛ةولخلا ةحص عنمي :هبناج نم ضرم لكف «هضرم يف
 ٠۷۷/١. ةيانبلا .ةلاحم ال «روتفلاو رسكتلا

 :ررض هقحلي ال ناك نإو «ةحيحص ريغ ةولخلاف :ررض هقحلي ناك نإ يأ (۲)

 ف ةولخلاف

 .ضّيحلا عامج نم رفنت ةميلسلا عابطلا نأل ()

 ررضلل ًاعفد ؛رهملا لامك قح يف «ئقتنملا» ةياورب ذخألا وه حيحصلا يأ ()

 حابي ال هنأ وهو ««ئقتنملا» ةياور ريغ حيحصلاف :راطفإلا زاوج قح يف امأ ءاهنع
 .107/8/5 ةيانبلا .رذع ريغ نم راطفإلا
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 يبأ دنع رهملا لامك اهلف : اهقّلط مث «هتأرماب بوبجملا الخ اذإو
 .رهملا فصن هيلع : الاقو ‹ هللا همحر ةفينح

 .ًاناسحتسا ؛ًاطايتحا «لئاسملا هذه عيمج يف ةّدِعلا اهيلعو

 .هيف ةرافك ال هنأل ؛""ةياور يف «عوطتلاك :روذنملاو ءءاضقلا موصو

 .هلقتك :اهّلفنو ءهيضرفك :اهضرف «موصلا ةلزنمب :ةالصلاو

 دنع رهملا لامك اهلف :اهقّلط مث «هتآرماب "”بوبجُملا الخ اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ

 .ضيرملا نم ٌرَجعَأ هنأل ؛(رهملا فصن هيلع :الاقو

 .ةلآلا ةمالس ىلع أ مكحلا نأل ؛نيّنعلا فالخب

 ."”قحسلا قح يف ميلستلا اهيلع قَحَتسملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .هب تّنَأ دقو

 ؛(ًاناسحتسا ؛ًاطايتحا «لئاسملا هذه عيمج يف ةّدِعلا اهيلعو) :لاق

 .لغّشلا مّهوتل

 .ريغلا ّقح لاطبإ يف قدصُي الف «ٍدلولاو «عرشلا قح ةّدعلاو
 .هباجيإ يف طاتحُي ال لام هنأل ؛رهملا فالخب

 )١( ةيانبلا .عطقلاب ناتياور ةلأسملا هذه يفو «ةولخلا عنمي ال ينعي ١ /٠۷۸.

 ) )۲اتيصخو هّركَذ لصؤتسا يذلا وهو



 رهملا باب ۸

 اهقَلط يتلا يه یهو ءةدحاو ةقلطمل الإ ققلطم لكل ةعتملا و

 .ًارهم اهل مس دقو ءاهب لوخدلا لبق جوزلا

 ءًايعرش ناك نإ ممل نأ : و يف هللا همحر يرودقلا كو

 .ًةقيقح نكمتلا توبثل ؛ةدعلا بجت جت :"”ضيحلاو موصلاك

 .ةقيقح نكمتلا مادعنال ا

 يتلا يهو «"ةدحاو ةقّلطمل الإ ءٍةقَلطم لكل ةعتملا بحتسُتو) :لاق

 .(ًارهم اهل ىّمس دقو ءاهب لوخدلا لبق جوزلا اهقّلط

 تبجو اهنأل ؛هذهل الإ طم ركل ت همحر “يعفاشلا لاقو

 .قارفلاب اهشحوأ هنأل ؛جوزلا نم ةلص

 قالطلا نأل ؛ٌةعتملا هقيرط ءرهملا فصن :ةروصلا هذه يف نأ الإ
 .رركتت ال ةعتملاو «ةلاحلا هذه يف خسف

 ٌرهم طقس هنأل ؛ةضّوَقملا يف لثملا رهم نع ٌفَلَخ ةعتملا نأ :انل

 اذ فلخلاو افلح ناكف ؛ضّرِعلا بجوي دقعلاو»  ةعتملا تيجوو :« لفملا

 ا مون نرجو رع امال «هنم ًائيش الو «لصألا عياجي

 .لضفلا باب نم ناكف «هب ةماعلا هقحلت الف «شاحيإلا يف ناج ريغ وهو

  0ةيانبلا ١185/5.

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم ثم :ضيحلاو 32 00

 ۲٠۱۹/۳. بلاطملا ئنسأ (5)
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 ؛هتخأ وأ هتنبا حوزلا هجوزي نأ ىلع هّتخأ وأ هّتنبا لجرلا جّوز اذإو

 ةدحاو لكلو «نازئاج نادقعلاف :رخآلا نع ًاضوع نيدقعلا دحأ نوكيل

 .اهلثم رهم امهنم

 : نآرقلا ميلعت ىلع وأ ةَكَس اهايإ هتمدخ ئلع اشار رح جوزت نإو

 . اهلثم هم اهلو «زاج

 وأ هتنبا ٌجوزلا هجّورُي نأ ىلع هّتخأ وأ هتنبا لجرلا جوز اذإو) :لاق

 لكلو «"نازئاج نادقعلاف :رّخخآلا نع ًاضوع نيدقعلا دحأ نوكيل ؛هتخأ

 .(اهلثم هم امهنم ٍةدحاو

 عضْبلا فصن لعج "”هنأل ؛نادقعلا لطب :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .باجيإلا لَطَبْف «بابلا اذه يف كارتشا الو ا فصنلاو «ًاقادص

 «لثملا ٌرهم بجيو «دقعلا حصيف ءًاقادص حصي ال ام ْئّمس هنأ :انلو

 ريزتخلاو رمخلا ئىمس اذإ امك
 .قاقحتسالا نودب ةكرش الو

 ر

 ٍميلعت ا وأ ا “های هتمدخ ئلع ا رح جوزت نإو) :لاق

 ا ر اهلو ااا
 .راعشلا حاكن :ئمسيو )١(

 ۳۳٤/۹. ريبكلا يواحلا (۲)

 .طرشلا اذهب هتنب جوز يذلا يأ (*)

 .ًاحوكنم :خسُت يفو )٤(

 ق



 رهملا باب +7

 . ةئس هتمدخ ةميق اهل : هللا همحر دمحم لاقو م 0 01 و .
 هع 5 ع و

 ءزاج : ةّنَس اهايإ هتمدخ ىلع هالوم نذإب ةرح ةأرما دبع حّوزت نإو
۶ 

 6 4 ا 5 2
 .هنس هتمدخ ةميق اهل :هللا همحر دمحم لاقو

 ءزاج :ةّنس ""اهايإ هتمدخ ىلع هالوم نذإب ةرح ةأرما دبع جّوزت نإو
0 

 .(ةنس هتمدخ اهلو

RE 1 5 5؛نيهجولا يف ةمدخلاو «نآرقلا ميلعت اهل :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو ان 2  
 كلذب هنأل ؛هدنع ارهم حلصي :طرشلاب هنع ضوعلا ذخأ حلصي ام نأل ٤ و 2 و ٤

 .ةضواعملا ققحتت

 يعر ئلع وأ. «””هاضرب “رخآ رح ةمدخ ىلع اهجوزت اذإ امك راصو
 ر

 .اهمنغ جوزلا

 .لامب سيل ميلعتلاو «"لاملاب ءاغتبالا وه امنإ ''”عورشملا نأ :انلو

 .اهل هتمدخ يأ )١(

 .ةرحلل دبعلا ةمدخ يأ (۲)

 .407/9 ريبكلا يواحلا (۳)

 .جوزلا ريغ يأ (4)

 .ةمدخلاب موقيس يتلا رحلا كلذ اضر يأ (5)

 ضعب يف ءاجو ءاهتاعبط ضعبو «ةيادهلا خست ضعب يف تبثم :هاضرب :ظفلو
 .اهاضرب : تاعبطلا

 .حاكنلا دقع يف يأ (5)

 .٤۲/نارمع لآ .4 ركل ْاْعَتْبَت نأ » :ئلاعت هلوق يف كلذو (۷)



 8 رهملا باب

 .انلصأ ىلع "٠ عفانملا كلذكو

 .رحلا كلذك الو «هقبقر ميلست هنّمضتل ؛لاملاب ءاغتبا :دبعلا ةمدخو

 نم هيف امل ؛حاكنلا دقعب اهقاقحتسا وجي ال رحلا جوزلا ةمدخ نألو

 .ةضقانم ال هنأل ؟هاضر رخآ رح 3 ةمدخ فالخب ‹«عوضوملا بق

 «هنذإب اهمدخَي ثيح «ىنعم هالوم مدخُب هنأل ؛دبعلا ةمدخ فالخبو
E 
 ءةضقانم الف «ةيجوزلا رومأب مايقلا باب نم هنأل ؛مانغألا ِيْعَر فالخبو

 اور يف عونمم هنأ ىلع

 «لام ئمسملا نأل ؛ةمدخلا ةميق بجت : هللا همحر دمحم لوق ىلع مث
 .ريغلا دبع ىلع جورتلاك راضف' :ةضقانملا ناكمل ؛ميلستلا نع رجع هنأ الإ

 ؛لثملا رهم بجي :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلعو
 «رمخلا ةيمستك راصف «لاحب هيف ( رحت وت لد «لامب تسيل ةمدخلا نأل

 .ريزنخلاو

 ل دقتعلاب اهيل بجي مل اذإف روش دقعلا اهم رقت نأ اذه

 .لثملا ٌرهم وهو «لصألل مكحلا ئقبيف «”'اهموقت رهظي

 .ةموقتم ريغ يأ )١(

 .5//141 ةيانبلا 0 وهو «عماجلاو «لصألا ةياور يهو (۲)

 وقت :خسُن يفو . .ةمدخلا وهو «ئمسملا موقت ةت يأ (۳)



 رهملا باب ف

 لوخدلا لبق اهقّلط مث هل اهتبهوو ءاهْئْضَبَمَف .يفلأ ىلع اهجّوزت نإف

 .ٍةئامسمخب اهيلع عجر : اهب

 مل : اهب لوخدلا لبق اهقلط مث هل اهنبهو ئتح فلألا ضبقت مل نإف

 . ءيشب هبحاص ئلع امهنم دحاو عجري

 لبق اهقّلط مث «هل اهتبهوو ءاهتضبقف ءيفلأ ىلع اهجّوزت نإف) :لاق
 ام ريع ةبهلاب ,هيلإ ليصي مل هنأل ؛ (ةئامسمخب اهيلع عجَر :اهب لوخدلا

 : خوسفلاو ٍدوقعلا يف نانيعتت ال ريناندلاو مهاردلا نأل اپ

 مدعل ؛ةمذلا يف َرَخآ ًائيش وأ ءانوزوم وأ اليكم ٌرهملا ناك اذإ اذكو

 لوخدلا لب اهَقَّلط مث هل اهتبهو ئتح فلألا ضبقت مل نإف) :لاق

 .(ءيشب هبحاص ئلع امهنم ّدحاو مجري مل :اهب

 ؛ هللا همحر رفز لوق وو «قادّصلا فصنب اهيلع عجري :سايقلا يفو
 yy «"ءاربإلاب هل ٌرهملا َمِلَس هنأل

 «لوخدلا لبق قالطلاب هقِحَتسَي ام ُنّيَع هيلإ لصو هنأ :ناسحتسالا هجو

 لوصح دنع "”ببسلا فالتخاب u الو ءرهملا بفصن نع يم ةءارب وهو
 ."”دوصقملا

 .لوخدلا لبق قالطلاب هقحتسي يأ )١(

 .لوخدلا لبق قالطلاب رهملا فصن نم هيلع امع هتمذ ةءارب يأ (۲)

 .قالطلاو ءاربإلا وهو )۳

 .رهملا فصن نع جوزلا ةمذ ةءارب وهو (5)



 افك رهملا باب

 وأ «هريغو ضوبقملا ءاهّلك فلألا ِتّبَهَو مث «ةئامسمخ ْتَضْبَق ولو
 ىلع امهنم دحاو عجري مل :اهب لوخدلا لبق اهقلط مث «يقابلا ٍتَبَهَو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ءيشب هبحاص

 .تَّضْبَق ام فصنب اهيلع عجري : الاقو

 E هبهوف «ضبقت مل وأ ؛هئضبقف «ضرَع ىلع اهجّوزت ناك ولو

 ضوبقملا ءاهّلك فلألا ٍتّبَهَو مث «قئامسمخ ْتَنْصَبَق ولو) :لاق
 امهنم دحاو عجري مل :اهب لوخدلا لبق اهقلط مث «يقابلا ٍتّبَهَو وأ «هريغو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ءيشب هبحاص ىلع

 .لكلاب ضعبلل ًارابتعا ؛(تَمْمَبَق ام فصنب اهيلع مجري :الاقو

 لا لاب د جد لا هو

 ةمالس. وهو: «لَصحخ دق جوزلا دوصقم نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .قالطلا دنع عوجرلا بجوتسي الف «ضوع الب قادّصلا بفصن

 ال هيف ةدايزلا نأ ئرت الأ «حاكنلا يف ٍدقعلا لصأب قحتلي ال اطحلاو

 .فصنتت ال تح «قحتلت

 مجري :هدنعف :يقابلا تضبقو «فصنلا نم لقأ تبهو تناك ولو
 :نفاوبقملا ""فطصنب :امهدنعو «فصنلا مامت ىلإ اهيلع

 هتبهوف «ضبقت مل وأ «هتضبقف «ضّرع ىلع اهجوزت ناك ولو) :لاق

IMS 70  
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 رهملا باب ا

 . ءيشب اهيلع عجري مل : اهب لوخدلا لبق اهقّلط مث هل

 .باوجلا كلذكف : ةمذلا يف ضورع وأ «ناويح ىلع اهجّوزت ولو

 ال نأ ىلع وأ ءةدلبلا نم اهَجرخُب ال نأ ئلع يفلأ ىلع اهجّمزت اذإو
 . ئمسملا اهلف : طرشلاب ىنو نإف «ئرخأ اهيلع جوزتي

 .(ءيشب اهيلع عجري مل :اهب لوخدلا لبق اهقّلط مث «هل

 نأل ؛هتميق فصنب اهيلع عري :هللا همحر رفز لوق وهو «سايقلا يفو
 .هريرقت رم ام ىلع «رهملا نيع فصل در هيف بجاولا

 نم ضوبقملا فصن ةمالس قالطلا دنع هقح نأ :ناسحتسالا هجو

 .هّئاكم َرَخآ ءيش عقد اهل نكي مل اذهلو «هيلإ لصو دقو ءاهتهج

 .ًانيد رهملا ناك اذإ ام فالخب

 .لدبب هيلإ لصَو هنأل ؛اهجوز نم اتعاب اذإ ام فالخبو

 كلذكف :ةمذلا يف ضورُع وأ «ناويح ئلع اهجّوزت ولو) :لاق
 يف تلمح ةلاهجلا نأل اذهو «ّدرلا يف نيعتم ضوبقملا نأل ؛('"”باوجلا

 ."هيلع تعفو ةيمستلا نك ٌريصي :هيف "”نّيع اذإف «حاكتلا

 ىلع .وأ ءةدلبلا نم اهجرخي ال نأ ىلع فلا ىلع اهجّوزت اذإو) :لاق

 َحلَص هن هنأل ؛(ئىَّمسملا اهلف :طرشلاب ئفَو نإف ءئرخأ اهيلع - جورتي ال نأ
 .هب اهاضر مت دقو ارم

 )١( ةيانبلا .ضبقت مل وأ تضبق «ءيشب اهيلع عجري ال يأ 191/5.

 ) )۲.ضبقلاب يأ

 ) )۳.اهيلع :خسُن يفو



 اكن رهملا باب

 . اهلثم ٌرهم اهلف : اهجّرخأ وأ : ئرخأ اهيلع جّوزت نإو

 ماقأ نإف ءاهجّرخأ نإ نّيَقلأ ئلعو ءاهب ماقأ نإ يفلأ ىلع اهجّوزت ولو
 «نّيفلألا ىلع داري ال .لثملا ُرهم اهلف : اهَجَرخأ نإو .فلألا اهلف : اهب

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «فلألا نع ّصقنُي الو

 . نازئاج ًاعيمج ناطرشلا : الاقو

 هنأل ؛(اهلثم ٌرهم اهلف :اهجرخأ وأ :ئرخأ اهيلع جئوزت نإو) :لاق
 رهم لّمكيف .فلألاب اهاضر مدعني :هتاوف دنعف عف هيف اهل ام ئّمس و يم ب 7 3

 .فلألا عم "'ةيدهلاو «'"”ةماركلا ةيمست يف امك «""اهلثم

 ءاهجرخأ نإ نّيَفلأ ئلعو ءاهب ماقأ نإ فلآ ىلع اهجّوزت ولو) :لاق
 ىلع داري ال «لثملا ٌرهم اهلف :اهجرخأ نإو .فلألا اهلف :اهب ماقأ نإف

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «فلألا نع صقني الو ءَنّيَملألا

 ءاهب ماقأ نإ ُفلألا اهل ناك تح «(نازئاج ًاعيمج ناطرشلا :الاقو
 .اهجرخأ نإ نافلألاو

 اهلك اهل نركيو « نادتاف امج ناطوشلا اهتز فذ لاف
 .نيفلألا ىلع داري الو .فلألا نم صقني ال

 يهرد كلف :مويلا هتطخ نإ :هلوق يف «تاراجإلا يف ةلأسملا لصأو
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هيف اهنیبنسو «مهرد فصن كلف :ادغ هّتطخ نإو

 .لثملا رهم نم لقأ ئمسملا ناك اذإ هنأ ديري )١(

 .5/"191 ةيانبلا .ةقاشلا لامعألا اهَّمَّلكُي الو ءاهمركُي نأب (1)

 .فلألا عم ةرخاف ةيده اهيدهيو يأ (۳)



 رهملا باب 4

 سكوأ امهدحأو ءدبعلا اذه ىلع وأ دبعلا اذه الع اهجّوزت ولو

 .سكوألا اهلف : امهسكوأ نم لقأ اهلثم ٌرهم ناك نإف : عقرأ رَخآلاَو

 .عفرألا اهلف : امهِعَفرأ نم ٌرثكأ ناك نإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهلثم هم اهلف : امهنيب ناك نإو

 .هّلك كلذ يف سكوألا اهل : الاقو

 . عامجإلاب هلك كلذ يف سكوألا فصن اهلف : اهب لوخدلا لبق اهقّلط نإف

 امهدحأو «دبعلا اذه ىلع وأ دبعلا اذه ىلع اهجوزت ولو) :لاق

 :سكوألا اهلف :امهسكوأ نم لقأ اهلثم ٌرهم ناك نإف :مَقرَأ ُرَخآلاو «سكوأ

 .عفرألا اهلف :امهعفرأ نم رثكأ ناك نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهلثم رهم اهلف :امهنيب ناك نإو

 .هّلك كلذ يف سكوألا اهل :الاقو

 .(عامجإلاب ءهّلك كلذ يف سكوألا ُفصن اهلف :اهب لوخدلا لبق اهقّلط نإف

 نكمأ دقو «ئمسملا باجيإ رّذعتل : :لثملا رهم لإ ٌريصملا نأ :امهل
 .لام ىلع قاتعإلاو علخلاك راصف ٠ ”نقيتم لقألا ذ ذإ ءسكوألا باجيإ

 وه ذإ «لثملا ٌرهم :يلصألا بجوملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةلاهجلا ناكمل تدسف دقو ةيمستلا ةحص دنع هنع لودعلاو «لدعألا

 .لدبلا يف "هل بجوم ال هنأل ؛لام ىلع قاتعإلاو علخلا فالخب

 .نيدبعلا دحأ يأ ١١(

 .لام ال :خسُن يفو (1)



 5 رهملا باب

 ع 3 2 : 5 020000 ١
 طسولا اهلو «ةيمستلا تحص : بفوصوم ريغ ناويح ىلع اهجوزت اذإو

 .هّتميق اهاطعأ ءاش نإو «كلذ اهاطعأ ءاش نإ : ٌرّيخم جوزلاو ءهنم

 .طحلاب تضر ةأرملاف :عفرألا نم ٌرثكأ ناك اذإ لثملا َرهم نأ الإ

 .ةدايزلاب يضر جوزلاف :سكؤألا نم صقنأ ناك نإو
 فصنو «ةعتملا :"”هلثم يف لوخدلا لبق قالطلا يف ُبجاولاو

 .ةدايزلاب هفارتعال ؛بَجّوف «ةداعلا يف اهيلع ديزي سكوألا

 اهلو «ةيمستلا ٍتَّحص :وفوصوم ريغ ناويح ىلع اهجّوزت اذإو) :لاق
 .(هتميق اهاطعأ ءاش نإو «كلذ اهاطعأ ءاش نإ :ٌرّيخم جوزلاو «هنم طّسولا

 نود «ناويحلا سنج يمسي نأ :ةلأسملا هذه ئنعم :هنع هللا يضر لاق

 .رامح وأ سرف ئلع اهجوزت نب «فصولا

 وةلا زوجت ال :ةباذ لغ اهجكووت نأ «سنجلا مسي مل اذإ امأ

 .لثملا ٌرهم
 نأل ؛ًاعيمج نيهجولا يف لثملا ٌرهم بجي :هللا همحر ' و

 او رك ذإ «حاكتلا يف ىّمسم حلصي ال : عيبلا يف ًانمث ٌحّلصي ال ام هدنع

 .ةضواعم دقع امهنم

 ال ىتح «ءادتبا لاملا مازتلا هانلعجف «لام ريغب لام ةضواعم هنأ :انلو

 .هيف ةيمستلا تدسف يذلا دقعلا اذه لثم يف يأ )١(

 .1١١//؟ رايخألا ةيافك (؟)



 رهملا باب 00 ۸

 .ه ها م ا. ها. اه ا. ىو و و هو واو و هو ىو ا ه هوو و هه و هواه هه واه اه هه واو واه واه ههه

 ."”ريراقألاو «"'ةيدلاك «""ةلاهجلا لصأب لسفي
 كلذو «نيبناجلل ةياعر :ٌمولعم هطَسَو ءًالام ئمسملا َنوكي نأ انْطَرَشو

 ظح وذ :طسولاو «ءيدرلاو ديجلا ىلع لمتشي هنأل ؛(”سنجلا مالعإ دنع

 .امهنم
 .سانجألا يناعم يفالتخال ؛ "هل طَسو ال هنأل ؛سنجلا ةلاهج فالخب

 .ةسكامملاو ةقياضملا ىلع هانبم نأل ؛ عيبلا فالخبو

 .ةلهاسملاو ةحماسملا ئلع هانبمف :حاكنلا امأ

 ّقَح يف ًالصأ تراصف «ةميقلاب الإ ُفَرعُي ال سولا ّنأل :رّيخُي امنإو
 E رف ست لا «ءافيإلا

 .فصولا يف ةكردتسملا ةلاهجلا يأ ()

 .ةفوصوم ريغ لبإلا نم ةئام اهيف لعج عرشلا نإف (۲)

 امهتلباقم يف نوكي نأ ريغ نم لام رارقإلاو ةيدلا يف مزلي هنإف «رارقإ :عمج (۳)
 .يلام ضوع

 .عونلا يأ (5)

 .ةطاسو ال :ئرخآ خسن يفو ههل ةطساو ال :خسُت يفو (0)

 ناك ءاوس «دقعلا يف ةامسملا نيعلا :دارملا لعل :تلق .نيعلاو :خسُت يفو (7)

 .ناويحلا :لدب «دبعلا :ظفل :ه١١٠*4 ةخسن ةيشاح ىف بتك دقو «ًاناويح وأ ًادبع

 :فوضوم نيغ ناوت لع جوزت :ةلاسملا لصأ نال :تلق

 .ةيمستلا ثيح نم يأ (۷)

 .(طسولا ناويحلا) طسولا دبعلا ءادأ نيبو ةميقلا ءادأ نيب يأ (۸)



 0 رهملا باب

 . لثملا ّرهم اهلف : يفوصوم ريغ بوث ئلع اهجّوزت نإو

 . هيلع دزي ملو «بوثلا َركَذ هنأ : هانعم

 .اهلثم ٌرهم اهلو «ٌزئاج حاكنلاف : ريزنخ وأ ءرمخ ىلع ملسم جّوزت نإو

 .لثملا ّرهم اهلف :فوصوم ريغ بوث ئىلع اهجّوزت نإو) :لاق
 .(هيلع دزي ملو بوثلا ركَذ هنأ :هانعمو

 اعا تاكا نأل :نيتحلا ةلايج مده نأ وو

 ؛ ""جوزلا خو «ةيمستلا ٌحصت :يوَرَه : لاق نأب ام ممول

 نم تسيل اهنأل ؛ةياورلا رهاظ يف «بوثلا فْصَو يف غلاب اذإ اذكو
 .لاثمألا تاوذ

 .هتفص نود « ةسنج ئمسو اووم ءاليكم ئّمس اذإ اذكو

 يف ًانيد تبثي امهنم فوصوملا نأل ِ؛ُرّيخُي ال :هتفصو هسنج ئّمس نإو
 يديم انوث عدلا

 رهم اهلو «ٌرئاج حاكتلاف : :ريزنخ وأ «رمخ ئلع ملسم جوزت نإو) :لاق
 .طرشلا وغليو «ٌحاكتلا ٌحصيف ساف طرش :رمخلا لوبق طارق نأل ؛ (اهلثم

 .ةدسافلا طورشلاب لطبي هنأل ؛ عيبلا فالخب

 ءيلسملا قَح يف لامب سيل ئّمسملا نأ امل :ةيمستلا حصت مل نكل
 ت ر

 .لثملا رهم بوف

 .طسولاو ةميقلا نيب يأ ١١(



 رهملا باب ۸۰

 ٌرهم اهلف :ٌرمخ وه اذإف ءلخلا نم ْنّدلا اذه ىلع ةأرما جّوزت نإف
 .ًالَح اهنزو لم اهل : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهلثم

 يبأ دنع لثملا ٌرهم بجي :ٌرَح وه اذإف ءدبعلا اذه ىلع اهجّوزت نإو
 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 . ةميقلا بجت : هللا همحر فسوي وبأ لاقو م ن -

 اهلف :ٌرمخ وه اذإف «لَحلا نم "”نّدلا اذه ىلع ةأرما جّوزت نإف) :لاق

 .الخ اهنزو لم اهل :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهلثم رهم

 يبأ دنع لثملا ٌرهم بجي :ّرُح وه اذإف ءردبعلا اذه ىلع اهجوزت نإو
 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 :( ةنيقلا تيفال ضر وبال ا كاقو

 بجتف «هييلست نع رجعو آلام اهعمطأ هنأ :هللا همحر فسوي يبأل

 لبق ىّمسملا دبعلا َكّلَه اذإ امك «لاثمألا تاوذ نم ناك نإ هّلثِم وأ «هّتميق

 ا

 ثريتعشف « ةيمستلاو (ةرانشألا تعمتجلا لقي هللا همحر ةفيح وبأو

 ئلع جوزت هنأكف «فيرعتلا وهو «دوصقملا يف غلبأ اهنوكل ؛ ةراشإلا
 ا «رمخ

 .رينملا حابصملا رظني .ةرجلا يأ ًبحلا نم عسوأ وهو ءزوكلا يأ (1)

 .ضبقلا لبق :خسُت يفو (۲)

 .دبعلا :هلوق يأ :ةيمستلاو ءاذه :هلوق يأ (۳)

 يف حرشلا اهيلع رودي يتلا ةلأسملا نأ هيبنتلا عم :تلق .ريزنخ :خسُت يفو (4)
 .رحلاو رمخلا يف يه ةيادهلا



 ۸١ رهملا باب

 الإ اهل سيلف : رح امهدحأ اذإف : نيدبعلا نيذه ىلع اهجوزت نإف

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهارد ةرشع ئواس اذإ يقابلا

 . ًادبع ناك ول ٌرحلا ةميقو «ىقابلا دبعلا اهل : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 راشملا سنج نم ناك اذإ ئمسملا نأ لصألا :لوقي هللا همحر دمحمو

 «ًاتاذ هيلإ راشملا يف ٌدوجوم ئمسملا نأل ؛هيلإ راشملاب ٌدقعلا ٌقّلعتي :هيلإ

 .هعبتي فصولاو

 "ا ئمسملا نأل ؛ئمسملاب ًدلقعلا قّلعتي : :هسنج فالخ نم ناك نإو
 اهنإ ثيح نم «فيرعتلا يف غلبأ ةا «هل عباتب سيلو «هيلإ راشملل

 .تاذلا فرعُت 0 ةّيهاملا ؛ فرع

 كقعني ال :جاجز وه اذإف توقاي هنأ ئلع اصف ئرتشا نم نأ ئرت الأ

 .سنجلا فالتخال ؛دقعلا

 ؛دقعلا دقعني :رضخأ وه اذإف ءًرمحأ توقاي هنأ الع ًاصق ئرتشا ولو
 .سنجلا داحتال

 «عفانملا يف توافتلا ةَلِقل ؛دحاو سنج :ٌرحلا عم دبعلا :انتلأسم يفو
 هر 2 0

 .دصاقملا يف توافتلا شحفل ؛ناسنج لخلا عم رمخلاو

 اهل سيلف :ٌرح امهدحأ اذإف :نيدبعلا نيذه ىلع اهجوزت نإف) :لاق
 «ىمسم هنأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهارد ةرشع ئواس اذإ يقابلا الإ

 .لثملا رهم بوجو عنمي لق نإو ئمسملا بوجوو

 ؛(ًادبع ناك ول ٌرحلا ةميقو «يقابلا ٌدبعلا اهل :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 .هتميق بجتف ءامهدحأ ميلست نع َرَجَعو «نّيَدبعلا ةمالس اهَعَمطأ هنأل



A۲رهملا باب  

 رهم ناك نإ اهلثم رهم مامتو «يقابلا دبعلا اهل : هللا همحر دمحم لاقو

 .دبعلا ةميق نم رثكأ اهلثم

 الف : لوخدلا لبق ٍدسافلا حاكنلا يف نّيجوزلا نيب يضاقلا قرف اذإو

 .ةولخلا دعب اذكو ءاهل رهم

 20171 ئمسملا ىلع دازي ال ءاهلثم ٌرهم اهلف : اهب لحد نإف

 اهل) :هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو «(هللا همحر دمحم لاقو)

 ؛(دبعلا ةميق نم رثكأ اهلثم ٌرهم ناك نإ اهلثم رهم مامتو «يقابلا دبعلا
 :ادبع امهدحأ ناك اذإف «هدنع لثملا رهم مامت بجي :نّيَرح اناك ول امهنأل

 .لثملا رهم مامتو «دبعلا بجي

 :لوخدلا لبق ٍدسافلا حاكنلا يف نّيجوزلا نيب يضاقلا قّرف اذإو) :لاق

 جاا «هداسفل ؛دقعلا دّرجمب بجي ال هيف رهملا نأل ؛(اهل رهم الف

 .عضبلا عفانم ءافيتساب

 مات الف «نكمتلا اهب تبثي ال هيف ةولخلا نأل ؛(ةولخلا دعب اذكو)

 .ءطولا مام
 .اندنع (ائمسملا ىلع داري ال ءاهلثم ٌرهم اهلف :اهب لحد نإف) :لاق

 .هللا همحر 2"”رفزل ًافالخ

 "دسافلا عيبلاب هربتعي وه

 .غلب ام ًاغلاب لثملا رهم بجي :لوقي هنإف )١(

 «نمثلا ىلع تداز نإو تغلب ام ةغلاب دسافلا عيبلا يف ةميقلا بجت ثيح (۲)
 7١9/5. ةيانبلا .لثملا رهم كلذكف



 دلل رهملا باب

 و

 .اهدلو بسن تبثيو «ةّدعلا اهيلعو

 تداز اذإف «ةيمستلاب موقتي امنإو «لامب سيل '""ئفوتسملا نأ :انلو

 مل :اتّصقَت نإو ا و مزمل ؛ةدايزلا بجت مل :لثملا رهم ئلع

 .ةيمستلا ماسلا ؟رمسملا لغ ةا زلا بجت

 .هتميقب هلدَي رلقتيف «هسفن يف موقتم ا وال بلا فالخب

 «طايتحالا عضوم يف ةقيقحلاب ةهبشلل ًاقاحلإ ؛(ةّدعلا اهيلعو) :لاق

 .بسنلا هابتشا نع ازرحتو

 ؛حيحصلا وه «تآطولا ٍرخآ نم ال «قيرفتلا تقو نم اهؤادتبا ٌربتعُيو

 .قيرفتلاب :“اهّعفرو «حاكنلا ٍةهبش رابتعاب ُبجت اهنأل
 ءايحإ ؛هتابثإ يف طاتحُي بسنلا نأل ؛(“اهدلو بسن ُتبثيو) :لاق

 .هجو نم تباثلا ىلع ُبّئرتيف «دلولل
 هيلعو «هللا همحر دمحم دنع لوخدلا تقو نم °بسنلا ةدم ٌربتعُتو

 7 ئوتفلا

 .عضبلا يأ )١(

 .حيحص ريغ هنأو «عيبلا ىلع رفز سايق نع باوج اذه (؟)
 .عيبلا :لدب .عيبملا :خسُت يفو

 51١١/5. ةيانبلا .دسافلا عيبلا يف ضوبقملا يأ (۳)

 .حاكنلا ةهبش عفر يأ (4)

 .ةوعد الب (6)

 .رهشأ ةتس وهو (1)

 -ئلع ًاسايق ؛حاكنلا تقو نم :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو (۷)



 رهملا باب 4

 . اهيامعأ تانبو ءاهتاّمعو ءاهتاوخأب ربعي اهتم ٌرهمو

 . هرابتعاب ةماقإلاو «''”هيلإ عادب سيل دسافلا حاكنلا  نأل 49 000 )۳ ا )0.%

 [: لثيلا ٌرهم]

 .(“اهامعأ تانبو ءاهتاّمعو ءاهتاوخأب ربعي اهِلْثِم رهمو) :لاق
 الو «هيف سکو ال ءاهئاسن لثم ٌرهم اهل» :هنع هللا ىضر دوعسم نبا لوقل

 .0(ططش

 .بألا براقأ نهو
 7 و م ع

 يف رظنلاب فّرعُت امنإ ءيشلا ةميقو ءهيبأ موق سنج نم ناسنإلا نألو

 ىلع ةيفنحلا بتك تعباتت دقو 2011/7“ راتحملا در ۲٠٠/١ ةيانبلا .حيحصلا دقعلا

 .هللا همحر دمحم لوق ئلع ئوتفلا نأ

 :هللا امهمحو تسوي ئبآو ةفيدح, نبأ نسايق لغ دزاذَه (9)

 .ءطولا ىلإ يأ (۲)

 ئلإ عاد دقعلا نأ رابتعاب حيحصلا حاكنلا يف ءطولا ماقم دقعلا ةماقإ نأ ينعي (۳)

 ماقي الف ءعفرلا بجاو ءامارح هنوكل ؛ءطولا ىلإ عادب سيل دسافلا حاكنلاو «ءطولا

 5١١/5. ةيانبلا .دقعلا نيح نم ةدملا ربتعُت الو «ءطولا ماقم دقعلا

 ةلومحم ةخسنلا هذه نأو 7١١/1 ةيانبلا رظنيو .اهتامع تانبو :خسُت يفو (4)
 .اهتليبق نم هوب ناك اذإ ام ئلع

 « حيحص نسح :لاقو )١١55(« يذمرتلا ننس 2«(؟5١١5) دواد ىبأ نئس )0(

 .(۱۸۹۱) هجام نبا ننس



 م8 رهملا باب

 . اهتليبق نم انوكت مل اذإ اهتلاخو ءاهّمأب ُربَتعُي الو

 «لاّمجلاو ءنّسلا يف ناتأرملا ئواستت نأ : لثملا رهم يف ٌربتعُيو
 .رصعلاو ءدلبلاو «ِنْيَدلاو «لقعلاو «لاملاو

 . هئامض حص :ّرهملا ّيلولا َنِمّض اذإو

 .اهّيلو وأ ءاهجوز اهتيلاطم يف رايخلاب ةأرملا مث

 .اّب اَمِل ؛(اهِتليبق نم انوكت مل اذإ اهتلاخو ماب تفي الوز لاق

 تعي رلئنيحف :هّمع تنب تناك نأب ءاهيبأ موق نم مالا تناك نإف ومس يي ى

 .اهيبأ موق نم اهنأ امِل ؛اهرهمب

 «لامجلاو «نّسلا يف ناتأرملا ئواستت نأ :لثولا رهم يف ٌربتعُيو) :لاق

 52 لثملا رهم نأل ؛(رصعلاو «دلبلاو «نْيدلاو «لقعلاو «لاملاو

 ۰ .فاصوألا هذه فالتخاب

 .رصعلاو «رادلا فالتخاب فلتخي اذكو

 .ةبويثلاو ةراكبلاب فيلتخي هنأل ؛ةراكبلا يف ًاضيأ يواستلا ٌربتعُيو :اولاق

 لهآ نم هنأل ؛(هلامض حص لا يلولا َنِمض اذإو) :لاق

 .حصيف «هلبقي ام ىلإ هفاضأ دقو «مازتلالا

 رئاسب ًارابتعا ؛(اهّيلو وأ ءاهجوز اهتيلاطم يف رايخلاب ةأرملا مث) :لاق
 .تالافكلا

 .هنامض حص :رهملا اهل نمضو «هتنبا يلولا جوز اذإ ينعي (1)



 رهملا باب م1

dM &ياه وأو . واه هو و د هده واه هاه هه هو هه هاه  SOCORRO.٠ هو و و وو واوا.  

 سرلا وه امك «'"'هرمأب ناك نإ جوزلا ئلع ئَذأ اذإ يلولا عجريو
 .ةلافكلا يف

 .ةريغص ةجّوزملا تناك نإو نامضلا اذه حصي كلذكو

 ال ثيح «نمثلا نِمضو «ريغصلا هنبا لام بألا عاب اذإ ام فالخب

 ريثابمو دقاع :عيبلا يفو «حاكنلا يف ٌربعمو ريفس يلولا نأل ؛"”حصي
 .هيلإ قوقحلاو ؛ يلع ةدهّملا عجرت ئتح

 "ضب كلميو «هللا امهمحر ردمحمو ةفينح يبأ دنع “هؤاربإ حصيو

 .هغولب دعب

 . يشل اسا ريضي : ناملار حص ولف

 ئرت الأ «ٌدِقاع هنأ رابتعاب ال ؛ةوبألا مكحب «بألل رهملا ٍضَْق ةيالوو

 .هسفنل ًانماض ٌريصي الف «”اهغولب دعب ضبقلا كلمي ال هنأ

 .جوزلا رمأب يأ )١(

 .ليصألا ىلع عجري ليفكلا ذإ «ةرمتسملا ةداعلا يأ )١(

 7١19/5. ةيانبلا ....ريفس يلولا نأل :هلوق وه قرفلاو (۳)

 .117/5 ةيانبلا .بألا ءاربإ يأ (؟)

 .يبصلا غولب دعب نمثلا ضبق بألا كلمي يأ (5)

 .غيبلا يف يرتشملا نع نمثلا بألا نامض يأ ()

 .حصي الف (۷)
 ةيانبلاو «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ضبقلا نع هايإ اهيهن دنع يأ (۸)

 .اهتبه :اهيهن :ةملك لدب ءاج ثيح «ةداعلاك أطخ اهصن يفو ١7



 N رهملا باب

 نإو ءاهجرخي نأ هعنمتو .رهملا ذخأت ئتح اهسفن عنمت نأ ةأرمللو

 .اهسفن ةن عمت نأ اهل سيل : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهب لخد

 ا يملا دحات دج اهدنا جت دا هاروللرلا :لاق

 يف جوزلا ( قح نّيعت امك «"”لدبلا يف اهقح نّيعتيل اهب َرفاسي يأ
 .عيبلاك راصو « "”لّدبملا

 اهلهأ ةرايزو «هلزنم نم جورخلاو رفسلا نم اهعنمي نأ جوزلل سيلو

 ءافيتمالا .سيحلا وح نأل هتم لّجبعَملا يأ تهلك نهملا اهّيفوي تخ

 .ءافيإلا لبق ءافيتسالا ىح هل سيلو «قَحّتسملا

 اهقح اهطاقسإل ؛اهّسفن نمت نأ اهل سيل :ًالّجؤم هلك ٌرهملا ناك ولو
 .عيبلا يف امك «ليجأتلاب

 .هللا همحر "”فسوي يبأ فالخ هيفو

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع) "” دارا كلذكف : 3 لحد “نإو)

 وأ «ةهركم تناك ول تح ءاهاضرب لوخدلا ناك اذإ اميف فالخلاو

 .قافتالاب يلا ف ايتح فال :ةنوئجم وأ < ةيبص تناك

 .رهملا وهو )١(
 .عضبلا يأ (؟)

 .اهولعم الجأ الجزم رهملا ناك اذإ اهسفن عنمت نأ اهل :لاق هنإف (۳)

 .ةيلصو انه :نإ :ظفل )٤(

 .رهملا ذخأت ئتح اهسفن عنمت نأ اهل يأ (5)



A۸رهملا باب  

Q4 4%هه هه ولو واه هاه هاهو هاو هه هه 4  GSO OGوه ها و و او ا . واو هد هو  

 .اهاضرب اهب ةولخلا :فالخلا اذه لعو

 .ةقفنلا قاقحتسا :اذه ىلع ْئنّتبيو

 «ةدحاولا ا لإ املس ناص ف هلك هلع درقعملا نأ ءال

 عئابلاك «سبحلا ىح اهل قبي ي ملف ءرهملا عيمج اهب کاتی اذهلو ؛ةولخلابو

 لااا

 عضإلا يف فرصت ٍوأطو لك نأل ؛لدبلا َلَباق ام هنم ْتَحَنَم اهنأ :هلو

 .هرطخل ةنابإ ؛ضوعلا نع ْىَلْخُي الف «مرتحملا

 وامل او مرا اه رو ام ةلاهجلا :لعازلاب دكا

 لا راصو حالا تة ام راع راسو أ دجو اذإ مث

 ةيانج ئنج اذإ مث ءاهب هلك مفدي :ةيانج ئنج اذإ ٍدبعلاك «لكلاب ًالباقم

 .اهعيمجب عفدي :ئرخأو ئرخأ

 ّنِم َُسونكْنَأ» :لاعت هلوقل ؛ءاش ثيح ىلإ اهّلَقَن :اهرهم اهافوأ اذإو

 .5/قالطلا .4 حجو ني رثككَس ُتَْح

 ."”يذوث ةبرغلا نأل ؛اهيللب ريغ الب ىلإ اهجِرْخُي ال :لیقو
 .ةبرُعلا ققحتت ال : ةبيرقلا رصملا ئرق يفو

 نک

 .رخآ ءطو يأ )١(

 .ئّدؤُي بيرغلا نأل :خسُن يفو (۲)



 ۸4 رهملا باب

 رهم ىلإ ٍةأرملا لوق لوقلاف : رهملا يف افلتخا مث «ةأرما جّوزت نمو

 . لولا رهم ىلع داز اميف جوزلا لوق لوقلاو ءاهلثم
 دنع اذهو ءرهملا فصن يف هّلوق لوقلاف : اهب لوخدلا لبق اهتّلط نإو

 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ

 نأ الإ ءهّلبقو «قالطلا دعب هّلوق لوقلا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 م ع

 ٠ .٠

 ىلإ ةأرملا لوق لوقلاف :رهملا يف افلتخا مث «ةأرما جّوزت نّمو) :لاق
 .لثولا رهم ىلع داز اميف جوزلا لوق لوقلاو ءاهلثم رهم

 دنع اذهو «رهملا بفصن يف هّلوق لوقلاف :اهب لوخدلا لبق اهقّلط نإو
 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ

 نأ الإ «هلبقو «قالطلا دعب هلوق لوقلا : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .حيحصلا وه ءاهل ًارهم فراعتي ال ام :هانعمو « (ليلق ءيشب يتأي

 ركي جوزلاو «ةدايزلا يعّدت ةأرملا نأ :هللا همحر فسوي يبأل

 .هيف ٌرهاظلا هبذكي ءيشب يتأي نأ الإ ءهنيمي عم ءركنملا لوق لوقلاو

 نم ءيش باجيإ نكمأ ىتمف «يرورض علضْبلا عفانم موقت نأل اذهو
 ."'هيلإ ٌراصُي ال :ئمسملا

 ”هاظلاو ء«ٌرهاظلا هل دهشي نم لوق .ئواعدلا ىف لوقلا نأ :امهلو
 باب يف يلصألا ُبّجوملا وه هنأل للا ريع يفر نمل ها

 .لثملا رهم ىلإ يأ (۱)



 . 60 06م6. ا. GOGO GGG دو اه هاه هل. هله هواه هاو و واه هه ىو واه هاهو اه هه هاهو

 ٌمَكَحُت :رجألا رادقم يف افلتخا اذإ بوثلا بر عم غاّبصلاك راصو «حاكنلا

 .غّبصلا ةميق هيف

 فصن يف هّلوق لوقلا :لوخدلا لبق قالطلا دعب نأ انه اه َركَذ مث
 .«لصألا»و ««"ريغصلا عماجلا» ا

 سايق وهو ءاهلثم ةعنم مكحُت هنأ :«"'ريبكلا عماجلا» يف َركذو

 .وهك مکحشف هّلبق لثملا رهمك «قالطلا دعب ””هبِجوم ةعتملا نأل ؛امهلوق

 ‹«نيفلألاو فلألا يف «لصألا» يف ةلأسملا ّعَضَو “ ”هنأ :قيفوتلا هجوو

 .اهميكحت ديفي الف «ةداعلا يف غّلبملا اذه غلبت ال ةعتملاو

eنورشع اهلثم ةعنمو «ةئاملاو ةرشعلا يف «ريبكلا عماجلا» » 

 ىلع لمحيف «رادقملا ركذ نع ٌتكاس «ريغصلا عماجلا» يف ٌروكذملاو

 .«لصألا» يف ٌروكذملا وه ام

 ئعدا اذإ جوزلا نأ :حاكنلا لاح يف افلتخا اذإ اميف امهلوق حرش

 .هلوق لوقلاف :لقأ وأ ًافلأ اهلثم ٌرهم ناك نإف :نْيَفلأ ةأرملاو «فلألا

 ١٠١. 7ص )۱(

 ٩۹۱ ٩۲. ص )۲(

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (5)



 1 رهملا باب

 . عامجإلاب «لثولا ٌرهم بجي : ئمسملا لصأ يف فالتخالا ناك ولو

 يف باوجلاك هيف باوجلاف :امهدحأ توم دعب فالتخالا ناك ولو

 . امهتايح

 .اهلوق لوقلاف :رثكأ وأ نيفلأ ناك نإو
 1 :نيهجولا يف ةنيبلا ماقأ امهّيأو

 نا کک :لوألا هجولا يف ةنيبلا اماقأ نإو

 تبت اهنأل ؛ هيب لبق :يناثلا هجولا يفو
 as اات اتسع نق هم لك ا

 لنا ةر " ”يزارلا جيرخت اذه

 ُرهم مكحُي مث ؛ةثالثلا لوصفلا يف نافلاحتي : هللا همحر ٌيخركلا لاقو
 .كلذ دعب لثملا

 ؛(عامجإلاب «لثولا رهم بجي : :ىمسملا لصأ يف فالتخالا ناك ولو) :لاق

 .هيلإ راصيف :ئمسملاب ءاضقلا رذعت :هدنعو ءامهدنع لصألا وه هنأل

 باوجلاك هيف باوجلاف :امهدحأ توم دعب فالتخالا ناك ولو) :لاق

 .امهرلحأ تومب طقسي ال لثملا رهم َرابتعا نأل ؛(امهتايح يف
 جوزلا ةثرو لوق لوقلاف :رادقملا يف امهتوم دعب فالتخالا ناك ولو

 ."”ليلقلا اىنثتسُي الو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 )١( «يلع نب دمحأ صاّصجلا يزارلا ركب وبأ مامإلا يأ ت٠ل/الاه.

 ) )۲.مولعملل ينبملاب .ليلقلا ينثتسيو :خسُن يفو



 رهملا باب 01

 كلذ اوذخأي نأ اهتثرولف : ًارهم اهل مس دقو ءًاعم ناجوزلا تام اذإو
 . جوزلا ثاريم نم

 همحر ةفينح يبأ دنع اهتثرول ءيش الف :أرهم اهل ىس نكي مل نإو

 .ًاعيمج نّيهجولا ىف ٌرهملا اهتثرول : الاقو «هللا

 ءيشب اوتأي نأ الإ «ةثرولا لوق لوقلا :هللا همحر فسوي يبأ دنعو
 ."”ليلق

 .ةايحلا ةلاح يف باوجلاك هيف باوجلا : هللا همحر دمحم دنعو

 نم لوق لوقلا هللا همحر ةفينح يبأ دنعف :مّمسملا لصأ يف ناك نإو
 .هركذأ

 نم هني ام ىلع ءامهتوم دعب هدنع لثملا رهمل مکح ال هنأ لصاحلاف

 .هللا ءاش نإ دعب

 نأ اهتثرولف :ًارهم اهل لمس دقو ءأعم ناجوزلا تام اذإو) :لاق

 .جوزلا ثاريم نم كلذ اوذخأي

 همحر ةفينح يبأ دنع اهتثرول ءيش الف :ًارهم اهل ْىَمَس نكي مل نإو

 .(ًاعيمج نّيهجولا يف ٌرهملا اهتثرول :الاقو ءهلل
 .يناثلا هجولا يف لثملا ٌرهمو «لوألا هجولا يف ئّمسملا :هانعم

 ىضقيف «توملاب دكأت دقو «هتمذ يف ٌنْيَد ئمسملا نألف :لوألا امأ
 .كلذ نم هبيصن طقسيف ءًالوأ تتام اهنأ مع اذإ الإ «هتكرت نم

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :انه ىلإ :فسوي يبأ دنعو :هلوق نم )١(



 ۹۳ رهملا باب

 نم وه :جوزلا لاقو «ةيده وه : تلاقف ءًائيش هتأرما ىلإ ثَعَب نمو

 . اهلوق لوقلا نإف : لكي يذلا ماعطلا يف الإ ءرهملا نم هنأ هلوق لوقلاف : رهملا

 «ئمسملاك «هتمذ يف ايد راص لثملا هم نأ :امهلوق جوف :يناثلا امأو

 Cee اذإ امك «توملاب طقسي الف

 رهمبف ءامهنارقأ ضارقتا لع لدي امهتوم نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 ! ؟لثملا ًرهم يضاقلا ٌرداقي نم

 وه :جوزلا لاقو «ةيده وه :تلاقف ءًائيش هتأرما ىلإ َثَحَب نمو) :لاق

 ةقزعا ناف ةفلعملا يهل 4( هلا وم الا ةلوق لوقلاف يلا ف

 .بجاولا طاقسإ يف ئعسي هنأ رهاظلا ّنأو فيك «كيلمتلا ةهجب

 .(اهلوق لوقلا نإف :لكوُي يذلا ماعطلا يف الإ) :لاق

 .ةيده فراعتي هنأل ؛لكألل ًاًيهم نوكي ام :هنم ٌدارملاو

 .اّب اَمِل ؛ هّلوق لوقلاف :ريعشلاو ةطنحلا يف امأف

 نأ هل سبل :"'امهريغو عردلاو رامخلا نم هيلع بجي ام :ليقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هبذكي رهاظلا نأل ؛رهملا نم هّبستحي

FF FR FFتن  

 .نيميلا عم يأ (1)

 «هوحنو :ةيطخلا خسنلا يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :امهريغو :اذكه (۲)

 .هريغو :ئرخأ خسن يفو



 لصف 1

 لصف

 يف كلذو ءرهم ريغ ىلع وأ «ِّةَنْيَم ىلع ةينارصن ينارصنلا جوزت اذإو
 سيلف : اهنع تام وأ ءاهب لوخدلا لبق اهقَّلط وأ ءاهب َلَخَدو ءٌرئاج

 ا

 .برحلا راد يف ناّيبرحلا كلذكو
 .نييبرحلا يف امهّلوق وهو ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 ءاهب لَخَد وأ ءاهجوز اهنع تام نإ اهلثم ٌرهم اهلف : ةيمذلا يف امأو
 .اهب لوخدلا لبق اهقّلط نإ ةعتملاو

 لصف

 ريزنخ وأ رهم ريغ وأ ٍةتيم ىلع ينارصنلا جاوز

 ءرهم ريغ ىلع وأ «ٍةتيم ىلع ةينارصن ينارصنلا جوزت اذإو) :لاق

 تام وأ ءاهب لوخدلا لبق اهقّلط وأ ءاهب َلََدو ٌرئاج مهنيد يف كلذو
 .رهم اهل سيلف :اهنع

 .برحلا راد يف ناّيبرحلا كلذكو

 .نييبرحلا يف امهّلوق وهو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 ءاهب لحد وأ ءاهجوز اهنع تام نإ اهلثم ٌرهم اهلف :ةيمذلا يف امأو

 .(اهب لوخدلا لبق اهقّلط نإ ةعتملاو

 .ًاضيأ نييبرحلا يف ٍلثملا ٌرهم اهل :هللا همحر ٌرفز لاقو
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 عقو عرشلا اذهو ءلاملاب الإ حاكنلا ءاغتبا عرش م : س نأ :هل

 .مومعلا ىلع مكحلا تبتيف :ًاًماع

 .مالسإلا ماكحأ نْيمزتلم ٌريغ برحلا لهأ نأ :امهلو

 ."”رادلا نيابتل ؛ةعطقنم مازلإلا ةيالوو

 «تالماعملا ىلإ عجري اميف انماكحأ اومزتلا مهنأل ؛ةمذلا لهأ فالخب

 .رادلا داحتال ؛ٌةققحتم مازلإلا ةيالوو ءانزلاو ابرلاك

 «"تانايدلا ىف انماكحأ نومزتلي ال ةمذلا لهأ نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 1 .تالماعملا يف هقالخ نودقتعي امیفو
 رابتعاب مهنع عطقنم كلذ لكو «ةجاحملابو فيسلاب :مازلإلا ةيالوو

 .برحلا لهأك.اوراصف «”نونيولَي امو مهكرتن نأب انرِمُأ اًنإف «ةمذلا رقع

 .ةيفان :انه :ام )١(

 .نيرادلا :خسُت يفو (۲)

 .ةالصلا بوجوو «ريزنخلاو رمخلا ةمرحك (۳)

 «تالماعملا يف هقالخ نودقتعي اميف انماكحأ نومزتلي ال كلذكو يأ ()

 .ةتيملا عيبو ‹دوهش ريغب حاکنلاک

 رعشُي :انرمأ :هلوق نكلو «ثيدح وه مالكلا اذه نأب انه فلؤملا حّرصي مل (6)
 2 الو ءرجح نبا الو ؛يعليزلا ثيدحلا اذه جيرختل ضرعتي ملو «كلذب

 باتك يف ۳۸١/۳ ةيارلا بصن يف يعليزلا نكلو 2560/7 مامهلا نبا الو 5

 اولذب امنإ :لاق هنع هللا يضر يلع نع يور :هلوق :لاق ةمذلا لهأ لاتق ماكحأو ريسلا
 = .بيرغ :انلاومأك مهلاومأو ءانئامدك مهؤامد نوكتل ةيزجلا



 ايليا + e ۹ ب 5

 ريزنخ وأ رّهَم ريغ وأ ٍةَْيَم ىلع ينارصنلا جاوز 01

 ملسأ وأ ءاملسأ مث «ريزنخ وأ رمخ ىلع ةيمذ يمذ جوزت نإف

 .ٌريزنخلاو ٌرمخلا اهلف : امهدحأ

 ؛مهدوقع نع ىنثتسم ابرلاو ءاهّلك نايدألا يف مارح هنأل ؛انزلا فالخب
 .""«دهع هنيبو اننيب سيلف :ئبرأ نم الأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 لمتحيو «رهملا يفن لمتحي :رهم ريغ ىلع وأ :«"”باتكلا» يف هوقو
 .ناتیاور :توكسلاو ةتيملا يف :ليق دقو «"”توكسلا

 .*فالخلا ىلع لكلا نأ ٌحصألاو

 ملسأ وأ ءاملسأ مث «ريزنخ وأ رمخ ىلع ةيمذ يمذ جوزت نإف) :لاق

 ١ 1 .(ريزنتخلاو ٌرمخلا اهلف :امهدحأ

 همدف :انتمذ هل تناك نم :هنع هللا يضر يلع لاق :(37947) ينطقرادلا ننس يفو

 .ثيدحلا فيعض :بونجلا وبأو «ها .انتيدك هتيدو ءانمدك

 يف هركذو )١59175(2 يقهيبلا ننس 2٠١5/7 هدنسم يف يعفاشلا هجرخأو

 ٠٠١/١. ةياردلا رظنيو ءًارصتخم 59/5 ةيارلا بصن

 )١( ةبيش يبأ نبا ئورو ءظفللا اذهب هدجأ مل :55/7 ةياردلا يف لاق )۷١٠٠١(

 مهو «نارجن لهأ ىلإ ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر بتك» :يبعشلا لسرم نم
 5ص ديبع يبأل لاومألا يف هوحنو ««هل ةمذ الف :ابرلاب مكنم عياب نم نإ :ئراصن 5 7.

 .717/5 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف هللا همحر دمحم مامإلا لوق يأ (1)

 .رهملا ركذ نع اتكسيو ادقعي نأب (۳)

 يفو ءالاق امك «لثملا رهم بجي :ةياور يف هللا همحر ةفينح يبأ نع يأ (5)

 .ءيشابجي ال + ةياوز

 .لثملا رهم اهل :امهدنعو ءاهل ءىش ال :هدنعف «ةدحاو ةياور (6)



 ۹۷ ريزنخ وأ رْهَم ريغ وأ ٍةَنْيَم ىلع ينارصنلا جاوز

 ١ :رمخلا يف اهلف : امهنايعأ ريغب اناك نإو ءامهنايعأب اناك اذإ

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع هلك اذهو «لثملا ٌرهم : ريزنخلا يفو

 . نّيهجولا يف لثملا رهم اهل : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . نيه نيهجولا يف ةميقلا اهل : هللا همحر دمحم لاقو

 .ضبقلا لبق مالسإلاو «(امهنايعأب اناك اذإ) :هانعمو

 :ريزنخلا يفو «ةميقلا :رمخلا يف اهلف :امهنايعأ ريغب اناك نإو) :لاق

 فا هر اخ يآ دل او «لثملا ٌرهم

 أ نيهجولا يف لثملا ّرهم اهل : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(نّيهجولا يف ةميقلا اهل :هللا همحر دمحم لاقو

SSد  
 .امهنايعأ ريغب اناك اذإ امك راصو «دقعلاك «مالسإلا ببسب عنتميف «دقعل

 :لوقي هللا همحر فسوي وبأف :دقعلا ةلاحب ضبقلا ةلاح تقحتلا اذإو

 انما كو لكلا ما القمل كيو نيم اول

 ءمهدنع الام ئمسملا نوكل ؛ةيمستلا تخص :لوقي هللا همحر ٌلمحمو
 ئمسملا ٌدبعلا َكّلَم اذإ امك «ةميقلا بجتف «مالسإلل ؛ميلستلا عنتما هنأ الإ
 .ضبقلا لبق

 نیش نيعملا قادصلا يف كلملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ىلإ جوزلا نامض نم لقتني ضبقلابو «هيف فّرصتلا كلمت اذهلو ءدقعلا

 .نيعلا ريغو نيعلا يف )١(
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 هاه. هاه و هو هو و هه ه هو ىو و هو. وله هه ههه هه واه هه هه هلو هاه هه هاه هه هله

 .بوصغملا رمخلا دادرتساك «مالسإلاب عنتمُي ال كلذو ءاهنامض

 «مالسإلاب عنتميف «نيعلا كلم بجوي ضبقلا :نّيعملا ريغ يفو

 .ضبقلاب دافتسُي امنإ هيف بفّرصتلا كلم نأل ؛ ئرتشملا فالخب

 هنأل ؛ ؛ ريزنخلا يف ةميقلا ب بجت ال :نيعملا ريغ يف ضبقلا رذعت اذإو

 ُمخلا كلذك الو ءهنيع ذخأك هتميق دخ نوكيف ءمّيِقلا تاوذ نم

 .لاثمألا تاوذ نم "اهنأل

 «ريزنخلا يف لوبقلا ىلع ٌرَبِجُت :مالسإلا لبق ةميقلاب ءاج ول هنأ ئرت الأ

 .رمخلا نود

 ةعتملا بجوأ :لثملا رهم بجوأ نمف ذ :اهب لوخدلا لبق اهقّلط ولو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهفصن بجوأ :ةميقلا بجوأ نمو

FFF ا 



 55 باب

 باب

 قيقرلا حاكن

 . «بتاكملا كلذكو ءامهالوم نذإب الإ ٍةمألاو ٍدبعلا حاكن زوجي ال

 باب

 قيقرلا حاكن

 .(امهالوم نذإب الإ ةمألاو ٍدبعلا حاكن زوجي ال) :لاق

 كلميف «قالطلا كمي هنأل ؛دبعلل ٌروجي :هللا همحر "كلام لاقو

 .حاكتلا

 وهف :هالوم نذإ ريغب جّوزت رابع امُيأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 9 ٌرِهاع

 هناكِلمَي الف ءامهيف بيع حاكنلا ذإ ءامهّبييعت :امهجاكن ٍذيفنت يف نألو

 .امهالوم ٍنذإ نودب

 «بسكلا قَح يف رجحلا كف تَبجوأ ةباتكلا نأل ؛(بتاكملا كلذكو)
 .قرلا مكح ىلع حاكنلا قح يف يقبف کا س و 0 مل 00

 )١( نيقلتلاو 2555/7 يفاكلا .ةيفنحلاك اذه يف ةيكلاملا صوصن نكل ص۸٤.

 .778/5 ةيانبلا .ناز يأ (؟)

 «(۲۰۷۸) دواد يبأ ننس «نسح ثيدح :لاقو )۱۱۱١(« يذمرتلا ننس (۳)

 ۲٠۳/۳. ٠ ةيارلا بصن ء۹١/١۱۷ رينملا ردبلا رظنيو



 قيقرلا حاكن ٠١و

 .دلولا ٌمأو ءٌرّبدملا و

 :هيف عابي «هتيقر يف ٌنْيَد رهملاف : هالوم نذإب دبعلا جّوزت اذإو
 . هيف ناعابي الو ءرهملا يف نايعسُي بتاكملاو ٌربدملاو

 : اهقراف وأ ءاهْفَّلط : ئلوملا لاقف الوم نذإ ريغب دبعلا حّوزت اذإو
 .ةزاجإب اذه سيلف

 نم هنأل ؛هّيمأ جيوزت كِلميو «هدبع جيوزت بتاكملا كلمّي ال اذهلو

 كِلمتو «ئلوملا نذإ نودب اهسفن جيوزت كلمت ال ٌةبتاكملا كلذكو
 نيب امل ؛اهتمأ جيوزت

 .مئاق امهيف كلملا نأل ؛(دلولا مأو ُنّبدملا) كلذك (و)

 ؛(هيف عابي «هتبقر يف نيد رهملاف :هالوم نذإب دبعلا جّوزت اذإو) :لاق

 قح يف رهظ دقو لما نم ی دوا ؛دبعلا ةبقر يف بجو ٌنْيَد اذه نأل

 باحصأ نع فلل اعف ؛ هتبقرب قلعتیف ‹هتهج نم نذإلا رودصل ؛ئلوملا

 0 ”ةراجتلا نيد يف امك «نويدلا

 امهنأل ؛(هيف ناعابُي الو ءرهملا يف نايعسي بّتاكملاو ُرّبدملاو) :لاق
 نم ىدؤُيف «ريبدتلاو ةباتكلا ءاقب عم كلم ىلإ كلي نم لقنلا نالمتحي ال

 .امهسفن نِ ال ءامهبسك
 أ ءاهقلط :ئلوملا لاقف ءُهالوم نذإ ريغب ٌدبعلا جّوزت اذإو) :لاق

 هتكراتمو ٍلقعلا اذه دَر نأل ؛ّدرلا لمتحي هنأل ؛(ةزاجإب اذه سيلف :اهقراف

 .ةراجتلا نيد يف عابي امك يأ )١(



 6 قيقّرلا حاكن

 .ةزاجإ اذهف : ةعجرلا كلمت ةقيلطت اهّقَّلط : لاق نإو
 لخدو ءًادساف ًاحاكن اهجّوزتف ءةمألا هذه جّرزت :هدبعل لاق نمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع رهملا يف عابي هنإف : اهب

 . تع اذإ هنم ذخوي : الاقو

 ناكف «ئندأ وه وأ ءدرمتملا ٍدبعلا لاحب قيلأ وهو «ةقرافمو ًاقالط :ئمسُي
 وأ هلع لْمَحلا

 نأل ؛(ةزاجإ اذهف :ةعجرلا كلمت ةقيلطت اهقلط :لاق نإو) :لاق
 .ةزاجإلا رّيعتتف ءحيحص حاكن يف الإ نوكي ال يعجرلا قالطلا

 ءًادساف ًاحاكن اهجّوزتف ءةمألا هذه جّوزت :هدبعل لاق نَّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع رهملا يف عابي هنإف :اهب لخدو

 .(قّتع اذإ هنم ٌذَخْوُي :الاقو

 نوكيف «هدنع ٌرئاجلاو دسافلا مظتني حاكنلا يف نذإلا نأ :"اهّلصأو
 .ئلوملا قَح يف ًارهاظ ٌّرهملا اذه

 قَح يف ًارهاظ نوكي الف ريغ ال ءزئاجلا ىلإ فرصني :امهدنعو
 قالادا وف لا

 «نيصحتلاو فافعإلا :لبقتسملا يف حاكنلا نم دوصقملا نأ :امهل

 .زئاجلا ىلإ فرصني :جوزتي ال َفّلَح ول اذهلو «زئاجلاب كلذو

 .تافرصتلا كلم وهو «لصاح ٍدصاقملا ضعب نأل ؛عيبلا فالخب

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ )١(



 قيقرلا حاكن ۲

 ءامرغلل ٌةوسأ ةأرملاو ءزاج : ةأرما ءًانويدم «هل ًانوذأم ًادبع َّجّوَر نمو
 . اهرهم يف

 مدخت اهنكل «جوزلا تيب اهئوَبُب نأ هيلع سيلف : هّتمأ جوز نمو
 .اهتتطو : اهب ترِفظ ىتم : جوزلل لاقيو ءئلوملا

 ضعبو «عيبلا يف امك «هقالطإ ىلع ئَرِجُيف «قلطم ظفللا نأ :هلو
. , 

 ؛ٍةَدِعلاو ءرهملا بوجوو «بسنلاك «لصاح دسافلا حاكنلا يف ٍدصاقملا

 .ءطولا دوجو رابتعا ىلع

 .ةقينرطلا هذه الع ةو لا ةلآسمو

 ةوسأ ةأرملاو ءزاج :ٌةأرما ءانويدم «هل ًانوذأم ًادبع جور نَمو) :لاق
 .لثملا رهمب حاكنلا ناك اذإ :هانعمو «(اهرهم يف ءامرغلل

 .هركذن ام ىلع «ةبقرلا ُكَلِم ئلوملا ةيالو بس نأ :ههْجَوو
 ّحص اذإ هنأ الإ ءًادوصقم لاطبإلاب ءامرغلا ىح يقالي ال حاكنلاو

 راصو «كالهتسالا نيد ةباشف «هل درم ال ببسب نيدلا بجو حاكنلا

 .ءامرغلل ةوسأ اهل رهمتق :ةأرما جوزت اذإ نويدملا ضيرملاك

 مدخت اهنكل «جوزلا تيب اهئوبي نأ هيلع سيلف :هتمأ جوز نّمو) :لاق

 يف ئلوملا ّقَح نأل ؛(اهتطو :اهب تْرِفَظ ىتم :جوزلل لاقيو «ئلوملا
 .هل لاطبإ ةئوبتلاو «قاب مادختسالا

 روكذملا باوجلاو «باوصلا وهو ءامهيلع عقي :جوزتي الأ فلح ولف )١(
 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح نم .يكاك ها .هلوق ال ءامهلوق

 “لع قّلطملا ظفللا ءارجإ ةقيرط يهو «هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا ةقي ةقيرط يأ (۲)

 .ةيناثلا ةقيرطلا ىلع ال « هقالطإ



 ٠١ قيقّرلا حاكن

 .الف : الإو «لينكُسلاو ةقفنلا اهلف : ًاتيب هعم اهأوب نإف

 نأل ؛(الف :الإو ءاينكسلاو ةقفنلا اهلف :ًاتيب هعم اهآوب نإف) :لاق

 .سابتحالا لباقت ةقفنلا

 ؛قاب ىحلا نأل ؛كلذ هل :اهّمدختسُي نأ هل ادب مث ءاتيب اهآوب ولو

 .حاكتلاب طقسي ال امك «ةئوبتلاب طقسي الف «كلملا ءاقبل

 ركذي ملو «هّتمأو هدبع ئلوملا جيوزت "رْكَذ :هنع هللا يضر لاق
 .حاكنلا ئلع امهّرابجإ ئلوملل نأ ءانيهذم ىلإ عجري اذهو ءامهاضر

 يبأ نع ةياور وهو ءدبعلا يف رابجإ ال :هللا همحر ”يعفاشلا دنعو
 تحت لخاد ُدبعلاو «ةّيمدآلا صئاصخ نم حاكنلا نأل ؛هللا همحر ةفينح
 هلال مالا فالويب ةتاكتإ كلم ااف لام هنأ تي م لولا كلم
 .اهكيلمت كلمّيف ءاهعضب عفانم كلام

 يذلا ءانزلا نع "”هئيصحت هيف نأل ؛هكلِي حالصإ حاكنإلا نأ :انلو

 .ةمألاب ًارابتعا ؛هكلميف « *”ناصقنلا وأ كالهلا ُببس وه

 طرتشيف ءافرصت رارحألاب اًقحتلا امهنأل ؛ةبئاكملاو بئاكملا فالخب

 .امهاشر

 )١( ةيانبلا .۷١٠ص ريغصلا عماجلا يف هللا همحر دمحم مامإلا يأ 50/5 7.

 ريبكلا يواحلا .ربجي الو «ربجي :يعفاشلل نالوق (؟) 54/9/.

 .دبعلا نيصحت يأ (۳)

 .ناصقنلاو :خسُن يفو ()



 قيقّرلا حاكن ٤

 دنع اهل هم الف : اهجوز اهب َلُخدَي نأ لبق اهّلََق مث ءهتمأ جوز نمو
 . اهالومل ٌرهملا هيلع بجي :الاقو «هللا همحر ةفينح ىبأ

 : : 1 هام أ ef RI رع يك IG ف
 يف ءّرهملا اهلف :اهجوز اهب لخدي نأ لبق اهسفن ةّرح ْتَلَتَق نإو

 .اعيمج مهلوق

 ّ iS e MNE u f هع
 رهم الف :اهجوز اهب لخدَي نأ لبق  اھلتق مث ءهتمأ جوز نّمو) :لاق

 . "للا همحر ةفينح ىبأ دنع اهل

 .اهفنأ فتح اهتومب ًارابتعا ؛(اهالومل ٌرهملا هيلع بجي :الاقو

 .ىبنجأ اهَلَتَق اذإ امك راصف ءهلجأب تيم لوتقملا نأل اذهو

 اذإ امك ءلدبلا عنمب ْىَراجُيف «ميلستلا لبق لدبملا منم هنأ :هلو
 بجو ئتح «"افالتإ لعج ايندلا ماكحأ قح يف لتقلاو «ةرحلا تدترا 2 ا 2ك م 5 ه1 ل 0

 لا وح ىف اذكف « ةيدلاو صاصقلا

 هيو

 يف ءّرهملا اهلف :اهُجوز اهب لخدي نأ لبق اهسفن ةَرح َْتَلَتَق نإو) :لاق
 .(اعيمج مهلوق

 .هاّنيب ام :عماجلاو .هّتمأ ئلوملا لتقبو ءةدرلاب هربتعي وه «هللا همحر رفزل ًافالخ

 ءايندلا ماكحأ ْقَح يف ةربتعم ريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأ :انلو
 .اهفنأ فتح اهتوم هباشف

 .اهالوم اهّلَتق يأ )١(

 يبلج يدعس ةمالعلا امأو «ها .اهالومل ةفينح يبأ دنع :خسّنلا ضعب يفو (۲)

 .ةصاخلا هتخسن يف هملقب :اهالومل :ةملك ىلع بطش دقف

 .يدعس ةيشاح .ًاتوم ال (۳)

 .ايندلا ماكحأ نم هنأل (5)



 0*1 قيفّرلا حاکن

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ئلوملا ىلإ لّزعلا يف ة نذإلاف : ةمأ جّوزت اذإو

 .اهيلإ لّزعلا يف نذإلا نأ : هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنعو

 ناك ارح ٌرايخلا اهلف :ْتَقَيعُأ مث ءاهالوم نذإب ٌةَمَأ تجّرزت ْنإو
 . ءاضق ريغ نم حاكتلا ُحْسَف اهلو ءًادبع وأ اهُجوز

 بجت ٰیتح ءايندلا ماكحأ ىح يف ربتعم هنأل ؛هتمأ ئلوملا ٍلْثَق فالخب

 .هيلع ةرافكلا

 ةفينح يبأ دنع ئلوملا ىلإ لْرَعلا يف نذإلاف :ةمأ جّوزت اذإو) :لاق
 .هللا همحر

 نأل .اهيلإ E هللا امهمحر رامحمو فسوي يبأ دنعو

 ةايقح فش لارعلا يفو «ةبلاطملا ةيالو اهل تبلت تح اه طولا

 .ةرحلا يف امك ءاهاضر طرتشيف

 .اهاضر ٌريتعي الف ءاهل ةبلاطم ال هنأل ؛ةكولمملا ةمألا فالخب

 :لوملا ىح وهو «دلولا دوصقمب لي للا نأ : :ةياورلا رهاظ هجو

 .ةرحلا تقراف اذهبو «هاضر ٌربتعُيف

 ارح «رايخلا اهلف :تَقِيعُأ مث ءاهالوم نذإب ٌةَمُأ تجوزت نإو) :لاق
 هيلع هلوقل ؛("'ءاضق ريغ نم حاكنلا خسف اهلو ءاذبع وأ اهجو) ناك

 ."«يراتخاف وعض تكَلَم» :تّقتع نيح ةريربل مالسلاو ةالصلا

 .يضاقلا ءاضق ريغ نم :۲۲۷ص يدتبملا ةيادب يفو )١(

 «ىبعشلا نع لسرم //7١5« دعس نبا تاقبط «(750/”7) ىنطقرادلا ننس (؟)

 )١5١5(. ملسم حيحصو )1١59(, يراخبلا حيحص يف هانعمبو



 قيقرلا حاكن 6

 .ةبتاكملا كلذكو ل ٠
 8 7 م 1 4 3

 . اهل رايخ الو « حاكتلا حص : تقتعأ مث ءاهالوم نذإ ريغب ةمأ تجوزت نإو

 ."'نيلصفلا مظتنيف ءاقلطم َرَدَص عضبلا كلوب ليلعتلاف 0. 2 6 صر ےس 3 و

 .ًارح اهجوز ناك اذإ اميف انفِلاخی هللا همحر "”يعفاشلاو
 0 ع

 . هب جوجحم وهو

 ثالث هّدعب اهيلع جوزلا كِلميف «قتعلا دنع اهيلع كلملا ٌدادزي هنألو

 .ةدايزلل اعفد ؛دقعلا لصأ عفر كِلمَتف «تاقيلطت

 . تمتع مث ءاهالوم نذإب تجوزت اذإ ينعي «(ةبتاكملا كلذكو) :لاق

 ناكو ءاهاضرب اهيلع ذم دقعلا نأل ؛اهل َرايخ ال :هللا همحر رفز لاقو

 .اهاضر ٌربتعي ال هنأل ؛ةمألا فالخب «رايخلا تابثإل ئنعم الف ءاهل ٌرهملا
 ]تا 0

 :اهكدع نأل ؛ةبتاكملا ىف اهاندجو دقو «كلملا دايدزا ةلعلا نأ :انلو

 .ناتنث :اهقالطو «ناءرق

 12 اا 2 0 03 7 5
 ؛(حاكنلا حص : تّقَتعأ مث ءاهالوم نذإ ريغب ةمأ تجوزت نإو) :لاق

 .لاز دقو «ىلوملا قحل :ذوفنلا عانتماو «ةرابعلا لهأ نم اهنأل

 امك «كلملا ةدايز ققحتت الف «قتعلا دعب دوفنلا نأل ؛(اهل َرايخ الو)

 .قتعلا دعب اهسفن تجوز اذإ

 .ًادبع وأ ناك ًارح يأ )١(

 .157/1 هيبنتلا (۲)

 .اهنع هللا يضر ةريرب ثيدحب يأ (۳)

 .766/ ةيانبلا .ًادبع وأ ارح اهجوز ناك ءاوس «رايخلا اهل ناك :ةباتكلا لدب ءادأب (5)



 1۹۷ قيقّرلا حاكن

 اهب لخدف «ٌةئام اهلثم ٌرهمو ءيفلأ ىلع هنذإ ريغب تجّوزت تناك نإف
 .ئلوملل ٌرهملاف : اهالوم اهقتعأ مث ءاهجوز

 . اهل ٌرهملاف : اهالوم اهقتعأ ئتح اهب لخدي مل نإو

 ءاهّثميق هيلعو «هل دلو مَا يهف : هنم تدلوف «هنبا َةمَأ ءىطو نمو

 . هيلع هم

 فام اهل يؤ قلا ولع هنا نيكي تعكورع تنا نإف)ا :لاق

 عفانم ئفوتسا هنأل ؛(ئلوملل ٌرهملاف :اهالوم اهقتعأ مث ءاهجوز اهب لخدف
 ."”ئلوملل ةكولمم

 ىفوتسا هنأل ؛(اهل ٌرهملاف :اهالوم اهقتعأ ئتح اهب لخدي مل نإو)

 .اهل ةكولمم عفانم

 ىلإ دنتسا قتعلاب دقعلا دافن نأل ؛اىّمسملا فلألا :رهملاب دارملاو

 لا نحر لا ف هدا ةركو كلو

 َدَحَّنا دق دقعلا نأل رنو حاحا يف ءاطولاب رع رو مل اذهل

 .ًادحاو ًارهم الإ بجوي الف ْداَفَّتلا دانتساب

 هيلعو «هل دلو 4 يهف :هنم تدلوف « هنبا أ ءوطو نمو) :لاق

 .(هيلع ّرهم الو «اهتمیق

 .بألا هيعدي نأ :ةلأسملا نعمو

 امك «حص :اهيلع بدك هطخ ريب ةدايز هيف ّقَحَل يدعس ةخسن ةيشاح ىفو )١(

 دقعلا نأل ؛ًادحاو اره انبجوأ ًاناسحتسا نکل «نارهم بجي نأ ىغبني ناكو :ىلي

 ها .لصألا ىلإ هزاوج دنتسا



 قيقّرلا حاكن ۸

 ةميق الو «هل دلو ما ريصت مل : هنم تدّلوف اّيإ اهجَّوز نبالا ناك ولو

 .رح اهدلوو ءرهملا هيلعو «هيلع

 كلمت هلف اقبلا لإ ةجاحلل ؛هنبا لام كلمت ةيالو هل نأ :ههجوو
 ئلإ اهتود : هلم ءاقبإ ىلإ ةجاحلا نأ ريغ «ءاملا ةئايص لإ ةجاحللا هتيراج
 A اللا «ةميقلاب ةيراجلا كلمتي اذهلف «هسفن ءاقبإ

 ةقيقح "”حّحّصملا ذإ ءهل اطرش داليتسالا يف تب كلملا اذه م
 جوزتلا هل ٌروجي ىتح ءاهيف بألل تباث ريغ كلذ لكو هقح وأ «كلملا

 .ٌرقعلا همزلي الف «هکلم يقالي ءطولا نأ َنّيبتف «هميدقت نم دب الف ءاهب

 كلملا ناتي امهنأل ؛رهملا بجي : هللا امهمحر ””يعفاشلاو رفز لاقو

 7 ءيشلا مكحو «ةكرتشملا ةيراجلا يف امك «داليتسالل ع

 .ةفورخم ةلاسملاو

 دلو أ رص مل :“هنم تَدّلوف هاي اهجّوز نالا ناك ولو) :لاق
 .اندنع جّوزتلا حص هنأل ؛(ٌرُح اهدلوو ءّرهملا هيلعو «هيلع ةميق الو «هل

 نأ ئري الأ «بألا كلي نع اهّولخل ؛هللا همحر ”يعفاشلل أ افالخ

 دعو س بالا الكون نجلا نوف فسر كوم اكلت ىلا

 .حيبملا :خسُت يفو )١(

 ٠١١/۹. ريبكلا يواحلا ٠۲٥۳/٤ جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح (۲)

 .دحاو ئنعملا : تلق .هابأ :خّسُت يفو (۳)

 .بألا نم يأ )٤(

 )٥( بذهملا رظني .نبالا ةيراج هجوزت زوجي ال هدنعف 550/7.



5 
 ۱۰۹ قيِقّرلا حاكن هب

 : : 1 يفلأب ىنع هقتعأ :هالومل تلاقف ربع تحت ةّرحلا تناك اذإو
 .هل ءالولا نوكي تح «حاكنلا َدَّسَق : لعفف

 لدف «ناك ول بألا ُكْلِم اهعم ئقبي ال ام تافرصتلا نم ُكِلِمَي اذكو
 0 و 5

 .ةهبشلل دحلا طقسي هنأ الإ «هكلم ءافتنا ىلع كلذ

 الف «نيميلا كلم تبثي ملف «هب ًانوصم هؤام َراص :حاكنلا زاج اذإف

 ءامهكلمي مل هنأل ؛اهدلو ىف الو ءاهيف هيلع ةميق الو «هل رللو مآ ٌريصت

 .حاكنلاب همازتلال ؛ٌرهملا هيلعو

 .ةبارقلاب هيلع قتعف .هوخأ هّكَلَم هنأل رح اهدلوو

 يفلأب ينع هقتعأ :هالومل تلاقف ربع تحت ةّرحلا تناك اذإو) :لاق
 .("”حاكتلا َدَّسَق :لعفف

 .دسفي ال :هللا همحر رفز لاقو
 .(هل ءالولا نوكي ئتح) ءاندنع ريآلا نع قتعلا مقي هنأ :هّلصأو و -

 .اهتدهع نع َجرْخَي :ةرافكلا هب ئون ولو
 اذهو «هنع هدبع رومأملا قع نأ بط هنأل ؛رومأملا نع عقي :هدنعو

 قثعلا عقيف «بلطل ا حصي ملف «مدآ نبا هكِلمُي ال اميف قع ال هنأل ؛ لاحم

 كلملا ْذإ ءءاضتقالا قيرطب كلملا ميدقتب هحيحصت نكمأ هنأ :انلو

 مث «فلألاب هنم كيلمتلا بّلَط :قيعأ :هّلوق ٌريصيف «هنع قتعلا ةحصل طش
 .هنع رمآلا دبع قاتعإب هرم

 و

 .اهل ءالولاو :اذكه ۲۲۸ص يدتبملا ةيادب ىف ةرابعلا تءاجو )۱(



 قيقرلا حاكن ۱۱۰

 «حاكنلا دنس مل : لعفف الام مست ملو ۰ ينع هقتعأ : تلاق ولو

 . هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «قتعملل ءالولاو

 , ءاونس لوالاو اذنه: + هللا همر: فنر زنا ةلاَقو

 كلملا تبث اذإو «هنع "”قاتعإلا مث «هنم ًاكيلمت :تقتعأ :هلوقو

 .نيكلملا نيب يفانتلل «حاكتلا َدَّسَف :رمآلل

 «حاكنلا سف مل : لَعفف الام مسن ملو «ينع هقتعأ : تلاق ولو) : : لاق

 Se E يلد اذعو «قتعملل ءالولاو

 كيلمتلا "”مدقي هنأل ؛(ءاوس نوار اذه للا هير مو وب لاو

 هيلع ناك اذإ امك «ضبقلا َرابتعا طِقسُيو ءهفّرصتل ًاحيحصت ؛ضوع ريغب
 .هنع مِعَطُي نأ هريغ َرَماف «راهظ ةرافك

 الو «هطاقسإ ْنِكمُي الف «"”صنلاب ضبقلا اهِطْرَش نم ةبهلا نأ :امهلو
 .يعرش فّرصت هنأل ؛ عيبلا فالخب «ًيسح ُلْعِف هنأل ؛ ءاضتقا هئابثإ

 الف :دبعلا امأ «ضبقلا يف ٍرِمآلا نع بوني ٌريقفلا : ةلأسملا كلت يفو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هنع بويل ءيش هولي ي يف عقي
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 نع ًاقاتعإ :تقتعأ :رومأملا لوق ريصي مث يأ «راص :ربخ هنأ ىلع «بصنلاب )١(

 .7577/5 ةيانبلا .رمآلا

 .۲۸۲/۳ ةيانعلا .مدقي هللا همحر فسوي ابأ نأل يأ (۲)

 الإ ةبهلا حصت الد :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو :7157/5 ةيانبلا ىف لاق (")

 بيرغ ۱١١/٤: ةيارلا بصن يف لاق :«ةضوبقم الإ ةبهلا زوجت ال» :ظفلبو ««ةضوبقم
 .400/7 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ءهدجأ مل ۱۸١/۲: ةياردلا يفو «ًافوقوم يورو



 باب ١١١

 باب

 كرشلا ٍلهأ حاكن

 يد يف كلذو رفاك ق دع يف وأ ‹دوهش ريغب رفاكلا جوزت اذإو

 . هيلع اَرِقَأ : املسأ مث ئاج

 باب

 يف كلذو «رفاك ٍةَّدِع يف وأ «دوهش ريغب ٌرفاكلا جّوزت اذإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «(هيلع اَِقُأ :املسأ مث ٌرئاج مهنيد

 مهل ضرع ال هنأ الإ ءنّيهجولا يف ساف حاكنلا :هللا همحر رفز لاقو
3 

 .ماكحلا ىلإ "”ةعفارملاو «مالسإلا لبق
 وبأ لاق امك :لوألا هجولا يف هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .هللا همحر رفز لاق امك :ىناثلا هجولا ىفو «هللا همحر ةفينح

 (©ههُمزلتف «لبق نم رم ام ىلع «ةماع "”تاباطخلا نأ :"”هل

 .ةعفارملا لبقو يأ )١(

 .هلل همحر رفز مامإلل يآ (۲)

 .(.جأ بتا تب يع ىح ِحاَكِتِلأ َةَدَمُع مرغ الو :ئلاعت هلوق لثم (۳)

 .4 ره لوف عَ الو هنأ لأ آمي مسبب كخأ ناو :یلاعت هلوقو 070 /ةرقبلا
 .«دوهشب الإ حاكن ال» :ملسو هيلع هلا ئلص هلوقو ‹۹٤/ةدئاملا

 .تاباطخلا يأ )٤(



 كرَشلا لهأ حاكن ۱11۲

 .امهنيب قرف : املسأ مث «هتنبا وأ هّمُأ يسوجملا َجّوزت اذإف

 وأ ءاوعفارت اذإف ءًاريرقت ال ءًاضارعإ 1 ا امنإو

 ءاهل َنْيِِزتلم اوناكف ءاهيلع ْعَمِجُم :ةدتعملا حاكن ةمرح نأ :امهلو

 عيمجب انماكحأ اومزتلي ملو «اهيف فلّتخم :دوهش ريغب حاكنلا ةمرحو

 .تافالتخالا

 مهنأل ؛عرشلل ًاقح اهُتابثإ ٌنِكمُي ال ةمرحلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ق وقح ةوطاخب ال

 اذإ ام فالخب ءهُدِقَتعَي ال هنأل ؛جوزلل ًاقح ٍةدِعلا باجيإ ىلإ هجو الو
 .هدقتعي هنأل لا

 ةداهشلاو « ءاقبلا ا :مالسإلاو ةعفارملا ةلاحف «حاكنلا م حص اذإو

 ا اط عسل

 .ةهبشب تئطُو اذإ ةحوكنملاك ءاهيفانُي ال ةّدِعلا اذكو
 یر 2 o CE a هرم 0
 ؛ (امهنيب قرف :املسأ مث « هتنبأ وأ ءم يسوجملا جوزت اذإف) ا

 يف انركذ امك ءامهدنع مهنيب اميف نالطبلا مكح هل :مراحملا حاكن نأل

 .قرفيف «مالسإلاب ضّرعتلا بجوو «ةدعلا

 )١( ةيانبلا .عرشلا قوقح يأ 755/5.

 ) )۲.ءاقبلا ةلاح يف يأ



 11۳ كرشلا لهأ حاكن

 . ةدترم الو «ةرفاك الو «ةملسم دترملا جوزتي نأ زوجي الو

4 

 يفانت ةّيمرحملا نأ الإ «حيحصلا يف ءةحصلا مكح "هل :"'هدنعو

 .هيفانت ال اهنأل ؛ةدعلا فالخب رفيف «حاكنلا ءاقب
 ت ا

 .امهنيب قرفي :امهدحأ مالسإب مث

 .امهل ًافالخ «هدنع قرفي ال :امهدحأ ةعفارمبو

 ا ال ذ[ «هيخاتع ةعفارمب لطي ال اههيحخا قاقحتسا نأ ؟قرفلاَو

 نأل ؛ملسملا ٌمالسإ ُضراعُي ال :"”رفكلاب ٌريصملا ُداقتعا امأ «هذاقتعا هب

 .9(ئآعُي الو وُلعَي مالسإلا»
 .”امهميكحتك :امهتعفارم نأل ؛عامجإلاب «قرفي :اعفارت ولو

 و الو «ةرفاك الو ا تلا جوزتي نأ زوجي الو) :لاق

 الف «هنع هّلَكْشَي حاكنلاو «ٍلّمأتلا ةرورض :لاهمإلاو «لتقلل قسم هنأل
 2 فلما ىف

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ )١(

 .مراحملا حاكن يأ (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :رفكلاب :ظفل (۳)

 «نسح دنسب ًاعوفرم )57١”( ينطقرادلاو «ًاقَلعم ۲۱۸/۳ يراخبلا هاور (5)
 .55/57 ةياردلا رظني «.(0495) طسوألا يف يناربطلاو 277١/7 يرابلا حتف يف امك

 ءامهنيب قرف نأ هل :مالسإلا مكح هنم اًبلطو ءالجر امكح اذإ ينعي (4)
 .كلذب وأ يضاقلاف



 كرشلا لهأ حاكن ۱۱٤

 .ٌرفاك الو «ملسم اهجوزتي ال ةّدترملا اذكو

 . هنید ىلع دلولاف : ًاملسم نيجوزلا دحأ ناك نإف

 . همالسإب ًاملسم هللو راص : ٌريغص دلو هلو امهدحأ ملسأ نإ كلذكو

 زوجت ئتح ؛يباتك دلولاف : ًايسوجم ُرَخآلاو «ًايباتك امهدحأ ناك ولو
2 

 . هتحيبذ لحتو «هتحكانم ملسملل

 «لّمأتلل ةسوبحم اهنأل ؛(رفاك الو «ٌملسم اهجوزتي ال ةدترملا اذكو)
 . "وع اهلَغْشت جوزلا يد

 هجلاصمل لب ءهنْيعل عرش ام حاكنلاو «َحِلاصَملا امهنيب مظتنت ال هنألو

 .هنيد ىلع دلولاف :ًاملسم نيجوزلا ٌدحأ ناك نإف) :لاق

 ؛(همالسإب ًاملسم هدلو راص :ٌريغص دلو هلو امهدحأ ملسأ نإ كلذكو

 .هل ًارظَن :هل اَب هلْعَج يف نأل

 «يباتك دلولاف :ًايسوجم ٌرَخآلاو ءًيباتك ""امهدحأ ناك ولولا :لاق

 ذإ «هل رظن عون هيف نأل ؛(هتحيبذ نعت «هتحکانم زوجت ىتح
 ا لا

 .حيجرتلا ايب نحنو «ضراعتلل ؛ “هيف انفلاخي هللا همحر ””يعفاشلاو

 .لمأتلا نع يأ )١(

 .نيجوزلا دحأ يأ (۲)

 ١177/5. بلاطملا ئنسأ (۳)

 بج وي : يباتكلل ًاعبت هلعج نأل ؛ضراعتلل ؛ يباتكلل ًاعبت دلولا لعج يف يأ (5)



 ١ كرشلا لهأ حاكن

 نإف مالسإلا هيلع يضاقلا َّضَرَع :ٌرفاك اهُجوزو ةأرملا تملسأ اذإو
 انئاب ًاقالط كلذ ناكو ءامهنيب يضاقلا قرف : بأ نإو «هئأرما يهف : ملسأ

 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع

 نإف مالسإلا اهيلع ضرع :ةيسوجم هّتحتو جوزلا ملسأ نإو
 ةقرفلا نكت ملو ءامهنيب يضاقلا قرف :ْتَبَأ نإو «هثأرما يهف : تملسأ

 .ًاقالط امهنيب

 ةيلع :ىتضاقلا ضرع فاك اجرو ةارملا تملا اة لاق

 ناكو ءامهنيب يضاقلا قرف :ئبأ نإو «هئأرما يهف :ملسأ نإف «مالسإلا

 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح ىبأ دنع '"ًانئاب ًاقالط كلذ

 :تملسأ نإف «مالسإلا اهيلع ضرع :ةيسوجم هتحتو جوزلا ملسأ نإو

 .(ًاقالط امهنيب ةقرفلا نكت ملو ءامهنيب يضاقلا رف :تّبأ نإو «هثأرما يهف

 .نيهجولا يف ًاقالط ةقرفلا نوكت ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .انيهذمف :"”ضرعلا امأ

 «مهل ًاضّرعت هيف نأل ؛مالسإلا ضَرعُي ال :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 ذإ «ضراعتلا عقوف «كلذ بجوي ال :يسوجملل ًاعبت هلعجو «حاكنلاو ةحيبذلا لح
 ۲۷٠/١. ةيانبلا .مرحملل حيجرتلاو «ةدحاو ةلم هلك رفكلا

 )١( يدتبملا ةيادب ةخسن يف تبثم :ًانئاب :ظفل ٠۳۳ه.

 .مالسإلا ضرع يأ ()

 5/١٠١/. نيبلاطلا ةضور (۳)



 كرشلا لهأ حاكن 1

 .اهب َلَخَد ناك نإ ٌرهملا اهلف : اهئابإب امهنيب يضاقلا قرف اذإ مث

 . اهل رهم الف : اهب َلَخَد نكي مل نإو

 لوخدلا لبق حاكنلا كلم نأ الإ «مهل ضرعتن ال نأ ةمذلا دقعب اًنِمَّض دقو

 ءاضقنا ىلإ لجأتيف «"”لكأتم :هدعبو «مالسإلا سفنب عطقنيف ءرلكأتم ريغ
 .قالطلا يف امك (« ضيِح ؛ ثالث

 «ةقرفلا هيلع تنبت بس نم دب الف «تتاف دق دصاقملا نأ :انلو

 لصحتل ؛مالسإلا ضرعيف "اهل ًاببس حّلصي ال ءةعاط ٌمالسإلاو
 .ءابإلاب ةقرفلا تبثت وأ «مالسإلاب دصاقملا

 «ناجوزلا هيف كرتشي ببسب ةقرفلا نأ :هللا همحر فسوي يبأ لوق هجو

 | .كلملا ببسب ةقرفلاك ءًاقالط نوكي الف

 هتردق عم «فورعملاب كاسمإلا نع جوزلا عنتما ""ءابإلاب نأ :امهلو
 .ةّنعلاو «بجلا يف امك «حيرستلا يف هّيانَم يضاقلا بونيف «مالسإلاب هيلع

 .اهئابإ دنع اهّبانَم يضاقلا بوني الف «قالطلل لهأب تسيلف ةأرملا امأ

 ؛(اهب لَخَد ناك نإ ٌرهملا اهلف :اهئابإب امهنيب يضاقلا قرف اذإ مث) :لاق

 .لوخدلاب رهملا دکال

 ٌرهملاو ءاهلبِق نم ةقرفلا نأل ؛(اهل ّرهم الف :اهب لَحَد نكي مل نإو)

 .ضّيِح ثالث ءاضقنا ىلإ قيرفتلا لّجأتيف «نْيَدلا فالتخا سفنب عفتري الف )١(



 11۷ كرشلا لهأ حاكن

 يبرحلا ملسأ وأ ءٌرفاك اهجوزو برحلا راد يف ةأرملا و تابا اذإو

 نيت مث «ضّيِج ثالث ضيحت ئتح امهنيب ةقرفلا ف مل : او

 .اهجوز نم

 الا قدرا هبشأف « دكأتي مل

 ملسأ وأ ءٌرفاك اهُجوزو برحلا راد يف ةأرملا تّملسأ اذإو) :لاق
 ا 0 a ي

 مث ؛ضيح ثالث ضيحت ىتح امهنيب ةقرفلا عقت مل :ةيسوجم هتحتو يبرحلا

Sor 

 .(اهجوز نم نيبت

 ؛ٌرذعتم مالسإلا ىلع ضْرَعلاو «ةقرفلل ًاببس سيل مالسإلا نأل اذهو
 :ةيالولا رق

 ثالث يضم وهو ءاهّطْرَش انمقأف ءداسفلل ًاعفد ؛ةق ةقارغلا نم دب الو

 .رثبلا رفح يف امك «ببسلا ٌماَقُم ضيح

 .اهب 00 ل ءاهب لوخدملا نيب قرف الو

 .مالسإلا راد يف "هل رم ©” لصفَي هللا همح ر يعفاشلاو

 ةيانبلا .لوخدلا لبق اهجوز نبا نم اهّسفن تّدكم نأب :اهرسكو ءواولا حتفب (۱)
“/7. 

 دعب ناك نإو «لاحلا يف ةقرفلا عقت :لوخدلا لبق ناك نإ :لوقي ثيح (۲)

 يعفاشلا هقفلا يف هيبنتلا «71/5/ ةيانبلا .ضّيِح ثالث ءاضقنا ىلع فقوتت :لوخدلا

. 

 ليصفتلاب ...لوخدلا لبق ناك نإف :هلوق نم «هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (۳)

 .71/6/5 ةيانبلا .روكذملا



 كرشلا لهأ حاكن ۱۱۸

 .امهجاكن ىلع امهف : ةيباتكلا جوز ملسأ اذإو

 ةنونيبلا تعقو : ًاملسم برحلا راد نم انيلإ نْيَجوزلا ٌدحأ َجّرَخ اذإو

 .امهنيب ةنونيبلا ِتَمَقَو : نّيَجوزلا الحأ يس ولو
 و مار

 .ةنونيبلا عقت مل : اعم ايس نإو

 هيلع ةدع الف :ٌةيبرخ ةارملاو :«ةقرقلا تعفو اًذإو

 ًافالخ «هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذكف :ةملسملا يه تناك نإو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم كيتأيسو ءامهل

 حصي هنأل ؛(امهجاكن ىلع امهف :ةيباتكلا جوز ملسأ اذإو) :لاق

 .ئلوأ ئقبي نألف «ءادتبا امهنيب حاكتلا

 تعقو :ًاملسم برحلا راد نم انيلإ نّيجوزلا ٌدحأ جرح اذإو) :لاق
 2 و

 .(امهنيب ةنونيبلا
 .عقت ال :هللا همحر ىعفاشلا لاقو 5 0# 0 10101

 .امهنيب ةنونيبلا ِتَعَقَو :نيجوزلا دحأ يبس ولو) :لاق

 و 2 مو

 .(ةنونيبلا عقت مل :ًاعم ايس نإو

 ."قالط ريغب ْتَعَقَو :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .۳۸۰/۷ مألا )١(

 5١5/1١. زيزعلا (۲)

 .ىرخأ نود «خسُت يف تبثم :قالط ريغب :هلوق (۳)



 ۱۱۹ كرشلا لهآ حاكن

 ا ر 2 2

 اهيلع ةّدِع الو «جّوزتت نأ اهل زاج : ةرجاهم انيلإ ةأرملا تجرخ اذإو
 .ةدعلا اهيلع : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .هلسكعي وهو «يِبَسلا نود ءاندنع نيابتلا وه ببسلا نأ :لصاحلاف

 يبرحلاك «ةقرفلا يف ُرْثوُي ال كلذو «ةيالولا عاطقنا يف هرثأ نيابتلا نأ :هل
 ."نيأتسملا ملسملاو «نوأتسملا

 «حاكنلا عاطقناب الإ ققحتي الو «يباسلل "”ءافصلا يضتقيف :ىّبسلا امأ
 .يبسملا مذ نع نْيَدلا طقسي اذهلو

 ةيمرحملا ةباشف «حلاصملا ٌمظتنت ال :ًامكحو ةقيقح نيابتلا عم نأ :انلو

 راصف «ءاقب كلذكف «ءادتبا حاكنلا يفاني ال وهو «ةبقرلا كلم ُبجوي يبسلاو

 7 .ءارشلاك

 .حاكتلا لحم يف ال «لاملا وهو «هلمع لحم يف ًءافصلا يضتقي وه مث

 .عوجرلا هدصقل ؛ًامكح ٌرادلا نيابتت مل : نمأتسملا يفو

 َهَدِع الو «جوزتت نأ اهل زاج :ٌةرجاهم انيلإ ةأرملا تجرخ اذإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهيلع

 «مالسإلا راد يف لوخدلا دعب ْتَحَقَو ةقرفلا نأل ء(ةدعلا اهيلع :الاقو
 ١ .مالسإلا مكح اهمزليف

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ )١(

 .مهراد لحد اذإ يأ (۲)

 .يباسلل يبسملا يف كلملا صولخو «يبسلا ءافص يأ )۳(



 كّرَشلا لهأ حاكن ۱۲۰

o 0 o 0 2 95 
 .اهلمح عضت ئتح جوزتت مل : الماح تناك نإو

 ريغب ةقرفلا ِتَعَقَو : هللاب ذاّيِعلاو «مالسإلا نع نّيَجوزلا ٌدحأ ترا اذإو ص 57 0 هر 3

 . قالط

 يب وع و 5: 5
 : 2 . قالطب ةقرف يهف : جوزلا نم ةّدرلا تناك نإ : هللا همحر دمحم لاقو

 ًاراهظإ تبجو «مدقتملا حاكتلا ُرثأ اهنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةيبسملا ىلع ٌةَدِعلا بجت ال اذهلو «يبرحلا كول رطح الو ءهرّطَخل
 .(اهّلْمَح عض ئتح جوزتت مل :ًالماح تناك نإو) :لاق

 ىتح اهجوز اهّبرقَي الو «حاكنلا حصي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .انزلا نم ئىلّبحلا يف امك ءاهّلمح عضت

 ٌرهظي :بسنلا ىح يف شارفلا َرَهَظ اذإف «بسنلا تباث هنأ :لوألا هجو

 .ًاطايتحا ؛ حاكنلا نم عنملا قح يف

 تعفو :هللاب ذايعلاو «مالسإلا نع نّيَجوزلا ُدحأ ترا اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(قالط ريغب ةقرفلا

 .(قالطب ةقرف يهف :جوزلا نم ةّدرلا تناك نإ :هللا همحر محم لاقو)

 .هاّنيِب ام عماجلاو «ءابإلاب هربتعي وه

 .ءابإلا يف هل انْلّصأ ام ىلع رم :هللا همحر فسوي وبأو
 فلل

 .ةدرلاو ءابإلا نيب يأ )١(



 ۲۱ كرشلا لهأ حاكن

 فصنو ءاهب لحد نإ رهملا لك اهلف : لترملا وه جوزلا ناك نإ مث

 .اهب لخدي مل نإ رهملا

 لخدي مل نإو ءاهب َلَخَد نإ رهملا لك اهلف :ٌةدترملا يه تناك نإو
 .ةقفن الو ءاهل َّرهم الف : اهب

 .امهحاكن ئلع امهف : ًاعم املسأ مث ءًاعم ادترا اذإو

 قالطلاو «ةمصعلل ةيفانم اهنوكل ؛حاكنلل ةيفانم ةَدرلا نأ : قرقلا ُهْجَوو

 .اقالط َلَعِجُت نأ رّدعتف «عِفار

 حيرستلا بجيف .فورعملاب كاسمإلا توفي هنأل ؛ءابإلا فالخب

 .رم ام ىلع «ناسحإلاب

 .ةدرلاب فقوتت الو ءءاضقلا ىلع ءابإلاب ةقرفلا فقوتت اذهلو

 ءاهب لخد نإ رهملا 1 اهلف :دترملا وه جوزلا ناك نإ مث) :لاق

 .اهب لخدي مل نإ رهملا فصنو

 لخدي مل نإو ءاهب َلَخَد نإ رهملا لك اهلف :ٌةدترملا يه تناك نإو
 .اهلَبق نم ةقرفلا نأل ؛(ةقفن الو ءاهل َرهم الف :اهب

 .ًاناسحتسا ؛(امهحاكن ىلع امهف :ًاعم املسأ مث ءًاعم اًدترا اذإو) :لاق

 يفو «ةيفانم امهددحأ هدر نأل ؛ةدرلاب لطبي :هللا همحر رفز لاقو

 .امهراحأ ةذر :انهتذو

 3 2 ملا

 ةباحصلا مهرمأي ملو ءاوملسأ مث ءاودترا ةفينح ينب نأ يور ام :انلو



 كّرشلا لهآ حاكن ۱۲۲

 .امهنيب حاكنلا َدَّسَف : رخآلا لبق ٍدادترالا دعب امهدحأ ملسأ ولو

 ؛ًاعم عقاو مهنم ُدادترالاو ,"”ةحكنألا ديدجتب نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 .خيراتلا ةلاهجل

 حاكنلا َدَّسَف :رخآلا لبق دادترالا دعب امهدحأ ملسأ ولو) :لاق

 ئلاعت هللاو ءاهئادتباك «وفاتم هنأل ؛ٍةَدرلا ىلع ِرَخآلا رارصإل ؛(امهنيب

 .باوصلاب ملعأ

# FR FR يا 

 )١( ةيارلا بصن ىف لاق ۳/ :۲٠١ةياردلا ىف رجح نبا لاقو بيرغ 11/۲ :

 .ءارقتسالا نم دوخأم



 ۱۲۳ مْسقلا باب

 ملقا باب
 .مْسَقلا يف امهنيب َلِدْعَي نأ هيلعف : ناتّرح ناتأرما لجرلل ناك اذإو

 .ًابيث ئرخألاو ءًركب امهادحإ تناك وأ ني وأ ءاتناک نْيَرْكب

 مسقلا باب

 يف امهنيب لدعي نأ هيلعف :ناتّرَح ناتأرما لجرلل ناك اذإو) :لاق

 .(ًابُيث ئرخألاو اركب امهادحإ تناك وأ ءَنْيبُيت وأ ءاتناك نْيَركب ءمْسَقلا

 ىلإ لامو «ناتأرما هل تناك نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل
2 2 3 

 . "ئام هقشو ةمايقلا موي ءاج :مّسَقلا يف امهادحإ
 و 5 2 1

 لولعي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 الف «كِلمأ اميف يمْسَق اذه مهللا» :لوقي ناكو «هئاسن نيب مّسَقلا يف
 .انيور اميف لصف الو «ةبحملا ةدايز ىنعي «"””كلمأ ال اميف ينذخخاؤت

 و و

 .انيور ام قالطإل ؛ءاوس :هيف ةديدجلاو «ةميدقلاو

 .كلذ يف نهنيب توافت الو «حاكنلا قوقح نم مْسقلا نألو

 )١( قئاقحلا نييبت يف يعليزلا ًالقن «يدعس ةيشاح .جولفم يأ 1178/1.

 نابح نبا هححصو )۱۱٤١(« يذمرتلا ننس «(۲۱۳۳) دواد ىبأ ننس (۲)

 ۲٠٤/۳. ةيارلا بصن 0701/7 ريبحلا صيخلتلا رظنيو .(5700)

 نابح نبا هححصو )۱۱٤١(« يذمرتلا ننس )7١75(2« دواد يبأ ننس (۳)

 ٠.٦/۲ ةياردلا )5٠١0(.



 مْلسقلا باب ۱۲٤

 ءمّْسَقلا نم ناثلثلا : ةّرحللف : مَآ ئرخألاو رح امهادحإ تناك نإو
 للا

 ثلث 2 ا : ِةَمَأللو

 «نهنم ءاش نَّمب جوزلا ٌرِفاسيف ار لل
o£ت ت 3 د 5  oR oو  

 .اهّتعرق تَجرَخ نب ٌرِفاسيف «نهنيب عرقي نأ ٰیلوألاو

 ةيوستلا وه ّقَحَتسملا نأل ؛جوزلا ىلإ ””روّدلا رادقم يف ٌرايتخالاو

 0 هقيرط لوڏ

RTطاشنلا ىلع نتت اهنأل ؛ةعماجملا يف ال «ةتوتيبلا يف : . 

 نم ناثلثلا :ةرحللف :ةمأ ئرخألاو ةَرُح امهادحإ تناك نإو) :لاق

 . "ألا درو كلذب «(ثّلثلا :ٍةَمَأللو ءمْسَقلا

 يف ناصقنلا راهظإ نم دب الف «”ةرحلا لح نم صقنأ ٍةمَألا لح نألو
 :قرقحلا

 ئاق نهيف ّقّرلا نأل ؛ةمألا ةلزنمب :دلولا ٌمأو «ةرّبدملاو «ةبتاكملاو

 ءاش نَمب جوزلا ٌرِفاسيف ءرفسلا ةلاح مئسقلا يف ّنهل ىح الو) :لاق

 .(اهُتعْرق تجرح نب ٌرِفاسيف «نهنيب عرقي نأ ئلوألاو «نهنم

 .كلذ ريغ ىلإ «ةدحاو لكل عّبس ءاش نإو «ةدحاو لكل ثلث ءاش نإ ينعي (1)

 .5//741 ةيانبلا .ةيوستلا قيرط يأ .اهقيرط :خسُت يفو «لدعلا قيرط يأ (۲)

 رظنيو «(۷۳۸) روصنم نب ديعس ننس يف هنع هللا يضر يلع لوق نم يور (*)

 .7//517 ةياردلا

 .قوقحلا بلاغ يف ةرحلا نم فصنلا ىلع اهنأل (5)



 ۲۵٥ مسَقلا باب

 .زاج : اهتيحاصل اهيْسَف كرتب تاجوزلا ىدحإ تضر نإو

 . كلذ يف عجرت نأ اهلو

 هيلع ىبنلا نأ يور اَمِل O اقتل دل ةمحر يعفاشلا لاقو

 ٠ ."هئاسن نيب َعَرفَأ :ارفس دارأ اذإ ناك مالسلاو ةالصلا

 .بابحتسالا باب نم نوكيف ؛ٌنهبولق بييطتل ةعرقلا نإ :لوقن انآ الإ
 ٌبِحصتسي ال نأ هل نأ ئرُي الأ «جوزلا ةرفاسم دنع ةأرملل قح ال هنأل اذهو

 .ةدملا كلتب هيلع ْبسَتَحُي الو «نهنم ةدحاوب َرِفاسي نأ هل اذكف «نهنم ةدحاو

 .(زاج :اهتبحاصل اهِيْسَق كرتب تاجوزلا ئدحإ َتّيِضَر نإو) :لاق
 ةالصلا هيلع هللا لوسر تلأس اهنع هللا يضر ةعْمَر تنب ةَدوَس نأل

 .""اهنع هللا يضر ةشئاعل اهتبوت موي لعجتو ءاهعجاري نأ مالسلاو

 الف دعب بجي مل ا طقسا اهنأل ؛(كلذ يف عجرت نأ اهلو)

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهطاقسإب طقسي

 ان ان ين ا *

 )١( ريبكلا يواحلا .ًاضيأ رفسلا يف ةقحتسم يأ 097/9.

 )۲٤٤٥(. ملسم حيحص «(۲۵۹۳) يراخبلا حيحص (۲)

 ةدوس نأ طق ريع يف فقأ ملو ءاذكه هدجأ مل :51/7 ةياردلا يف لاق (۴)

 يقهيبلا را لر اذهو «ةريسلا تادايز يف يدراطعلا هاور ام الإ تقلط

 هس تربك اّمَل اهنأ ١577( :م ۲٥۹۳ :خ) نيحيحصلا يف يذلاو )١٤٠١١(«

 .717/7 ةيارلا بصن يف كلذكو .ها .هنع هللا يضر ةشئاعل اهموي تلعج

 «دمحمل راثآلا يف وهو «نوجرخملا هبرغتسا :لاقف “٠8/7 رابخإلاو فيرعتلا يف اذه بقعت

 ٠٠١/۳. ريدقلا حتف رظنيو .هضعب يثراحلا جرخأو «ًالسرم ورسخ نبال ةفينح يبأ دنسمو



 عاضّرلا باتك

 عاضرلا باتك

 . ءاوس : هريثكو ءعاضّرلا ليلق

 .ميرحتلا هب َقّلَعَت : عاضّرلا ةدم يف لّصَح اذإ

 عاضّرلا باتك

 0 :هريثكو « عاضرلا ليلق) :لاق

 .(ميرحتلا هب قلع د :عاضرلا ةدم يف لّصَح اذإ

 .تاعضر سمخب الإ ميرحتلا ت تبثي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 لو ةنامملا هلو ملا مرحت ال" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 “«ناتجالمإلا الو ةجالمإلا

 .77 /ءاسنلا .ةيآلا .€ كىرا لأ ْمُكْشدهَمْأَو# :ئلاعت هلوق :انلو

 ."76بّسّنلا نم مرحي ام :عاضرلا نم مرحي : ل

 59/1١١". ريبكلا يواحلا )١(

 «هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نع (5777) نابح نبا حيحص يف ظفللا اذهب ()

 يناثلا رطشلابو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع )١565٠( ملسم حيحص يف لوألا رطشلابو

 .اهنع هللا يضر لضفلا مأ نع )١551( ملسم حيحص يف

 )١5155(. ملسم حيحص 25) يراخبلا حيحص ()



 ۲۷ عاضرلا باتك

 ١ 7 7 و
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ارهش نوثالث : عاضرلا ةدم مث

 . ناتكس : الاقو

 تابنإو ءمظَعلا زوشنب ةتباثلا ةّيضْعَبلا ٍةهّبشل تناك نإو حلا ناز
 .عاضرإلا لعفب مكحلا قّلعتف «2"نّطَبُم رمأ هنكل ءمحللا

 .هب حوسنم وأ « ””باتكلاب ٌدودرم :"'هاور امو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيب ام ىلع ؛ عاضرلا ةدم يف نوكي نأ يغبنيو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًارهش َنوثالث : عاضرلا ةدم مث) :لاق

 .هللا همحر "'يعفاشلا لوق وهو «(ناتنس :الاقو

 نم لوحتلل ج لولا ن ؛لاوحأ ةثالث :هللا همحر ٌرفز لاقو

 رف ء۶ ام ؛نیلوحلا ئا ةدايزلا نم دب الو لاح لإ لاح

 .١٠٠/فاقحألا .4 اَرَبَع شكت ةلدصفو لفى :/ولاعت هلوق :امهلو

 .نالوح لاصفلل يقبف «رهشأ ةتس : اهاندأ :لّمحلا دو

 .540/ ةيانبلا .ءافخ هيف يأ (۱)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (۲)

 نوكي وأ «هلبق باتكلا نوكي نأ ريدقت ئلع ءئوقأ باتكلاب لمعلا نأل (۳)

 .796/5 ةيانبلا .هدعب ناك نإ باتكلاب اخوسنم ثيدحلا

 )٤( رايخألا ةيافك ١/56094.

 .۲۹۸/ ۲ ةيانبلا .حلاص يأ (0)

 .فصنو ناتنس هدنع ةدملا نأو «يتآلا ةفينح يبأ لوق هجو نايب دنع يأ ()

 .نيتتسلا ىلع ةدايز «لوحلاب يأ (۷)



 عاضرلا باتك 3۲۸

 .ميرحت عاضرلاب قلعتي مل : عاضرلا ةدم ْتَضَم اذإو

 ."”(نْيلوح دعب عاضر ال» .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 امهل برضو : يعيش َركذ ئلاعت هنأ :ههجوو «ةيآلا هذه :"هلو

 لإ نيكدلل بورضملا لجالاع ةايلامكب امهم خاو لكلا تناكف دف

 .©هرهاظ ىلع يناثلا يف يقبف ءامهدحأ يف صقتملا ماق هنأ

 ٍةدم ةدايزب كلذو «نبللاب تابنإلا عطقنيل ؛ءاذغلا ريغت نم دب ال هنألو
 ءاذغ نإف ءةَريغم اهنأل ؛لْمَحلا ةدم ئندأب تَردَقف «هريغ اهيف يبصلا ُهّوعتي
 .ميطفلا ءاذغ ٌرياعُي امك «عيضرلا ءاذغ ياغي نينجلا

 دلا لا لمحت ةيلعو 4 قاقستتالا ودم لع لوفحتم : ثيدعتلاو

 .باتكلا يف نيلوحب

 .(ميرحت عاضرلاب قلعي مل :عاضرلا ةدم ْتَمهَم اذإو) :لاق

 ."”("”لاصففلا دعب عاضر ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 يف ناك ام الإ عاضر ال» :ظفلب ًاعوفرم (5754) ينطقرادلا ننس يف يور )١(

 .58/5 ةياردلا ءامهنع هللا يضر دوعسم نباو يلع نع افوقوم يورو ««نيلوحلا

 .هللا همحر ةفينح ينأ مامإلل يأ (۲)

 .لاصفلاو لمحلا يأ (۳)

 .ًارهش نوثالث وهو «هرهاظ ىلع لاصفلا وهو يناثلا يقبف يأ (4)

 .قحتسملا عاضرلا ةقفن يأ (0)

 .هالوا/ ةخسن ةيشاح .همكح هب دارأ (5)

 ٤١/۳. رابخإلاو فيرعتلا «فعض هيفو )١78949(« قازرلا دبع فنصم (۷)



 ۱۲۹ عاضرلا باتك

 0 وو م رورو م

 . بسلا نم مرحي ام : عاضرلا نم مرحيو
l6 4 aS 8 5 96 

 أ جوزتي نأ زوجي الو ءاهجوزتي نأ زوجي هنإف ‹عاضرلا نم هتخأ مآ الإ

 .هب ْىَبرتي ال ريبكلا ذِإ ءةدملا يف كلذو «ءوشنلا رابتعاب ةمرحلا نألو

 هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور يف الإ «""ةدملا لبق ماطفلا ربتعي الو

 .هنع ئنغتسا اذإ

 .ءاذغلا ريغتب ءوشنلا ٌعاطقنا :"'هَهجَوو

 ؟"ةدملا دعب عاضرإلا حابي لهو

 .“يمدآلا 08 هنوكل ؛ يروم هّتحابإ نأل ؛ حابي ال :ليق دق

 ووم ~

 .هانيور يذلا ثيدحلل ؛(بّسَللا نم مرحي ام :عاضرلا نم مرحيو) :لاق

 جوزتي نأ وجي الو ءاهّجّوزتَي نأ ٌروجي هنإف «عاضرلا نم هتحأ ّمَأ الإ)
 .عاضرلا فالخب «هيبأ ةءوطوم وأ «هّمأ نوكت اهنأل ؛(بسنلا نم هتخأ م

4 4 7 1 

 «هدنع ارهش نيث * ةدم يف عضرأ مث «نيلوحلا لبق يبصلا مطف ول ىتح )١(

 .ةمرحلا هب تبثت :امهدنع نيلوحو

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع يناثلا لوقلا هجو يأ (۲)

 يف لاق .مامإلا ىلع ًارهش نيثالث دعبو ءامهلوق ىلع نيتتسلا دعب يأ (۳)
 .فالخ هيف : ١1١8/7 رايتخالا

 قئارلا رحبلا يف هحّحصو «ميرحتلاب لوقلا ىلع هللا همحر فنصملا رصتقا )٤(
3 

 ىلع هيبنتلا بحاص نأ نيح ىف 27٠٠/7 قئافلا رهنلا بحاص كلذكو « "4/7

 .هّتحابإ هداهتجاب ئأرو «ةيادهلا بحاص بّقعت ء۱۲۷۷/۳ ةيادهلا تالكشم



 عاضرلا باتك ۰

 .بسنلا نم كلذ ٌروجي الو «عاضرلا نم هنبا تخأ حوزتي نأ ٌُروجبو

 ال امك ءامهجّوزتي نأ ٌروجي ال : عاضرلا نم هنبا ةارماو هيأ ةارفاو

 -  .بستلا نم كلذ ٌروجب

 مرحتف ةّيبص ةأرملا حضرت نأ وهو ءميرحتلا هب َقّلعتي لحفلا ْنبلو
 اهل َلَّرَت يذلا جوزلا ٌريصيو «هئانبأو «هئابآ ئلعو ءاهجوز ىلع ٌةيبصلا هذه
 اا : نبللا هنم

 نم كلذ زوجي الو «عاضرلا نم هنبا تخأ جوزتي نأ ٌروجيو) :لاق

 يف ئنعملا اذه دجوي ملو «هيلع تمرح :اهّمأ ءىِطو امل هنأل ؛(بسنلا

 .عاضرلا

 .""امهجّوزتي نأ زوجي ال :عاضرلا نم هنبا "'ةأرماو «هيبأ ةأرماو) :لاق
 .انيور اّمِل ؛(بسنلا نم كلذ زوجي ال امك

 .هاّنيِب ام ىلع «يّتبتلا رابتعا طاقسإل :"'”صنلا يف بالصألا ٌركذو

 ؛ةّييص ةأرملا [ عضرُت نأ وهو «ميرحتلا هب قَلعتي ”لحفلا ُنبلو) :لاق

 يذلا جوزلا ر ريصيو «هئانبآو «هئابآ ىلعو E هذه مرحتف

 .(ةعم ةعضرملل ابأ :ننبللا هنم اهل لر

 .ةأرما وأ :خَّسُن يفو )١(

 .اهجوزتي نأ :خّسُت يفو )١(

 .( َمُكيِلَضْْنِم را ركباتأ ليتل » : :ئلاعت هلوق يف يأ (۳)

 .77/ءاسنلا

 .لحفلا وه نبللا ببس نأل ؛هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ باب نم ()



 ۱۳۱ عاضرلا باتك

 جوزتي نأ زوجي امك «عاضرلا نم هيخأ تخأب لجرلا جّزتي نأ زوجيو
 هل تناك اذإ بألا نم خألا لثم كلذو «بسنلا نم هيخأ تخأب لجرلا

 . اهجّوزتي نأ هيبأ نم هيخأل زاج : 0

 نأ امهدحأل جي مل : ٍةدحا و ٍةأرم | يدث ئلع اعمتجا اذإ نْيَبص لكو

 . ئرخألاب جوزتي

 نأل ؛"مرَحُي ال لحفلا نبل :هللا همحر يعفاشلا يلوق ٍدحأ يفو

 0 :انلو تخبل ءاهضعب نبللاو «ةّيِضْعَبلا ةهبشل ةمرحلا

 .عاضرلاب اذكف «نّيبناجلا نم بسنلاب ةمرحلاو
E Eىلفأ كيلع ِجِلَيل» :  

 ."«ةعاضرلا نم كمع هنإف

 .ًاطايتحا ؛ةمرحلا عضوم يف هيلإ اضيف ءاهنم نبللا لوزنل ٌببس هنألو
 زوجي "امك «عاضرلا نم هيخأ تخأب لجرلا جّوزتي نأ زوجيو) :لاق

 اذإ بألا نم خألا لثم كلذو «بسنلا نم هيخأ تخأب لجرلا جوزتي نأ
 .اهجوزتي نأ هبيأ نم هيخأل زاج :هّمأ نم تا هل تناك

Eنأ امهدحأل جي مل : ٍقدحاو ٍةأرما يدث ىلع اعمتجا اذإ  

 .تخأو خأ امهف ةدحاو امهّمأ نال ؛لصألا وه اذه «(ئرخألاب جوزتي

 .؟51//؟ رايخألا ةيافك .حيحصلا ئلع )١(

 )١556(. ملسم حيحص »)04) يراخبلا حيحص قف

 .هنأل :خسُت يفو )۳(

 )٤( ةيانبلا .بيلغتلا قيرطب ةيبصلاو يبصلا امهب دارأ ٠/۳٠۷.



 عاضّرلا باتك ۱۳۲

 .اهدلو دلو الو «تعضرأ يتلا دلو نم ٌدحأ ةعّضْرملا جوزتي الو

 نم هئمع اهنأل ؛ ةعضرملا جوز تخأ عضرملا يبصلا جوزتب الو

 . عاضرلا

 .ميرحتلا هب قلعت : بلاغلا وه ُنبللاو ءءاملاب ُنبللا طلتخا اذإو
 0 و

 .ميرحتلا هب قّلعتي مل : ءاملا بلغ نإو

 هنأل ؛(تعضرأ يتلا دلو نم “دحأ ةعضْرملا جوزتي الو) :لاق

 .اهوخأ

 .اهيخأ دلو هنأل ؛(اهدلو دلو الو)

 نم هّتمع اهنأل ؛ةعضرملا جوز تخأ عضرملا يبصلا جّوزتي الو) :لاق

 .عاضرلا

 .ميرحتلا هب قّلعت :بِلاغلا وه ُنبللاو «ءاملاب ٌنبللا طلتخا اذإو

 .(ميرحتلا هب قّلعتي مل :ءاملا بلغ نإو

 .ةقيقح هيف ٌدوجوم هنإ :لوقي وه «هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 ةلباقم يف ُرهظَي ال ئتح ءامكح ٍدوجوم ريغ بولغملا :لوقن نحنو
 میلا يف امك «بلاغلا

 و
 2 ا

 ٤٠١/۳. جاتحملا ينغم (؟)



 ۳۳ عاضّرلا باتك

 يبأ دنع ًابلاغ نبللا ناك نإو ميرحتلا هب ْقّلعَتَي مل : ماعطلاب طلخا نإو

 .ميرحتلا هب ٌقّلعتي : ًابلاغ ُنبللا ناك اذإ :الاقو ءهللا همحر ةفينح

 .ميرحتلا هب قّلعت : بلاغ نبللاو «ءاودلاب طلتخا نإو

 نإو ءميرحتلا هب قلعت : بلاغلا وهو «ةاشلا نبلب ُنبللا طلتخا اذإو

 .ميرحتلا هب قّلعتي مل : ةاشلا نبل بلغ

 ابلاغ نبللا ناك نإو ميرحتلا هب قلعتي مل :ماعطلاب طلتخا نإو) :لاق

 .(ميرحتلا هب قلعتي :ابلاغ نبللا ناك اذإ :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 :اهب خبط ول تح ُرانلا همت مل اذإ اميف امِهُّلوق :هنع هللا يضر لاق

 .اعيمج مهلوق يف «ميرحتلا هب قلعتي ال

 .هلاح نع ءيش هْريَُي مل اذإ ءاملا يف امك «بلاغلل ةربعلا نأ :امهل

 قح يف هل بات ُنبللاو «لصأ ًماعطلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 .بولغملاك راصف «دوصقملا

 يذغتلا نأل ؛حيحصلا وه «هدنع ماعطلا نم نبللا رطاقتب ربتعم الو
 .لصألا وه ذإ «ماعطلاب

 نأل ؛(ميرحتلا هب قّلعت بلاغ ُنبللاو «ءاودلاب "”طلتخا نإو) :لاق

 .لوصولا ىلع هتيوقتل ءاودلا ْذِإ هيف ًادوصقم قبي َنبللا

 «ميرحتلا هب قلعت :بلاغلا وهو «ةاشلا نبلب نبللا طلتخا اذإو) :لاق

 .ءاملا يف امك «بلاغلل ًارابتعا ؛(ميرحتلا هب قّلعتي مل : ةاشلا نبل بلغ نإو

 .طلخ :خسُت يفو )١(



 عاضّرلا باتك ۱۳٤

 فسوي يبأ دنع امهبلغأب ميرحتلا قلعت : نْيتآرما نبل طلتخا اذإو

 .امهب ميرحتلا قّلعتي : دمحم لاقو «هللا همحر

 .ميرحتلا هب قّلعت : ًايبص هب تَعَضراف «نبل ركبلل لر اذإو

 .ميرحتلا هب َقّلعت : يبصلا هب ٌرجْوأف ءاهتوم دعب ةأرملا نبل بلح اذإو

 فسوي يبأ دنع امهبلغأب ميرحتلا قّلعت :نيتآرما نبل طلتخا اذإو) :لاق
 ءانب يف رثكألل ًاعبات لقألا لعجْيف «ًادحاو ًائيش راص لكلا نأل ؛(هللا همحر
 .هيلع مكحلا

 ال سنجلا نأل ؛(امهب ٌميرحتلا قَلعتي) :هللا امهمحر ٌرفزو (دمحم لاقو)
 .دوصقملا داحتال ؛هسنج يف ًاكلهتسم ٌريصي ال ءيشلا ناف «سنجلا ْبِلْعَي

 .ناتياور اذه يف هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .نامُيألا يف ةلأسملا لصأو

 ؛(ميرحتلا هب قّلعت :ًايبص هب تَعَضرأف نبل ركبلل لر اذإو) :لاق
 ."”رصنلا قالطإل

 .ةّيِضْحَبلا ةهبش هب تّبثتف «ءوشنلا ببس هنألو

 هب قلعت :"”يبصلا هب رجوأف ءاهتوم دعب ةأرملا نبل بلح اذإو) :لاق
 ْ .(ميرحتلا

 ./7/ءاسنلا .4 كَمْ يآ ڪه » :ايلاعت هلوق وهو (۱)

 هتيشاح يف هطخب يبلج يدعس ةمالعلا اهطبض اذكه ءاهمضو «ءايلا حتفب (؟)

 /١7". ةيانبلا رظنيو .ًاعم :ةمضلاو ةحتفلا قوف بتكو «ةيادهلا يلع



 0 عاضّرلا باتك

 .ميرحتلا هب قّلعتي مل : نبللاب يبصلا َنِقيَحا اذإو

 . هللا همحر "”يعفاشلل أ افالخ

 ئلإ ئدعتت مث «ةأرملا وه امنإ ةمرحلا توب يف لصألا :لوقي وه
 اهؤطو بجوي ال اذهلو ءاهل الحم قب قبت مل توملابو ءاهتطساوب اهريغ

 فاعلا دخل

 “زاشنإلا اونعمل ؛نبللا يف كلذو «ةيئزجلا ةهبش وه بسلا نأ الو

 يللا مئاق وهو «تابنإلاو

 ."”اميوبَتو انف ةتيملا ىح يف ٌرهظَت ةمرحلا هذهو

 لاز دقو «ثرَحلا لحمل ًايقالم هنوكل :ءطولا يف ““ةمرحلا امأ
 .اقرتفاف «توملاب

 .(ميرحتلا هب قّلعتي مل :نبللاب يبصلا َنِقَحا اذإو) :لاق

 .موصلا هب دسفي امك «ةمرحلا هب ؛ تبثت هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 ءندبلا حالصإ :موصلا يف دسفملا نأ :رهاظلا ىلع .قرفلا ُهْجَوو

 الو ءءوشنلا ئنعمف : 0 يف محملا امأف ءءاودلا يف كلذ دجويو

 .ىلعألا نم هّلوصو يذغملا نأل ؛ناقتحالا يف كلذ ٌدَجوي

 )١( جاتحملا ينغم ۳/٤٠٥١.

 .راشتنالا :خسُت يفو (۲)

 .5/"511 ةيانبلا .اهُميميتو اهُتفد هل زوجيف «زاوجلا ةيحان نم يأ .ًامّميت :خسُت يفو (۳)

 .ةيئزجلا : خست يفو ¢3



 عاضرلا باتك ۱۳٢

 .ميرحتلا هب قّلعتي مل : ًايبص هب عّضرأف ءنَبَل لجرلل لر اذإو

 .ميرحتلا هب قّلعتي مل : ٍةاش نبل نم ناّيبَص برش اذإو

 اتمُرَح : ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريبكو ةريغص لجرلا جّيزت اذإو
 .حوزلا ىلع

 .رهملا فصن : ةريغصللو ءاهل رهم الف : ةريبكلاب لخدي مل نإ مث

 ؛(ميرحتلا هب قّلعتي مل :ًايبص هب عضرأف نَبَل لجرلل لَن اذإو) :لاق
 .ومنلاو ءوشنلا هب قّلعتي الف «قيقحتلا ىلع نبلب سيل هنأل

 .ةدالولا هنم روصتت نمم روصتي امنإ نبللا نأل اذهو

 ال هنأل ؛(ميرحتلا هب ْقّلعتي مل :ةاش نبل نم ِناّيبص برش اذإو) :لاق
 .اهرابتعاب ةمرحلاو «مئاهبلا نيبو يمدآلا نيب ةيئزج

 :ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريبكو ةريغص لجرلا جوزت اذإو) :لاق
 كلذو ءًاعاضر تنبلاو ملا نيب ًاعماج ٌريصي هنأل ؛(جوزلا ىلع اتمْرَح

 .ابسن امهنيب عمجلاك «مارح
 اهلّبَق نم تءاج ةقرفلا نأل ؛(اهل رهم الف :ةريبكلاب لخدي مل نإ مث)

 .اهب لوخدلا لبق

 ٌعاضترالاو ءاهتهج نم ال ْتَحَقَو ةقرفلا نأل ؛(رهملا ْفصن :ةريغصللو)
 تّ اذإ امك ءاهتح طاقسإ يف ِربَعم ٌريغ اهّلعف ّنكل اهنم ًالعف ناك نإو

 ."”اهتروم

 .ثاريملا نم مرحت مل يأ )١(



 ۳۷ عاضّرلا باتك

 مل نإو ءداسفلا هب تدّمعت دق تناك نإ ةريبكلا ئلع جوزلا هب عجرَيو

 . هثأرما ةريغصلا نأ ْتَمِلَع نإو اهيلع ءيش الف : دمعتت

 مل نإو «داسفلا هب تدّمعت دق تناك نإ ةريبكلا ىلع جوزلا هب عجّريو)

 .(هثأرما ةريغصلا نأ ْتَمِلَع نإو اهيلع ءيش الف :دّمعتت

 .نّيهجولا يف اهيلع عجري هنأ :هللا همحر رامحم نعو

 فرش ىلع ناك ام ْتَدَكأ نإو اهنأل ؛ةياورلا ٌرهاظ ٌحيحصلاو

 دسم اهنكل «فالتإلا ئرْجُم يرجي كلذو «رهملا فصن وهو «طوقسلا
 “كلذ تبثي امنإو «"ًاعضو حاكنلل ٍداسفإب سيل عاضرإلا ّنأل امإ «هيف

 .ادصق ال «لاحلا قافتاب

 ءهطوقسل ببس وه لب ءرهملا مازلإل ببسب سيل حاكنلا داسفإ نأل وأ

 :هِطْرش نم نكل «"”فرُع ام ىلع «ةعّبملا قيرطب بجي رهملا فصن نأ الإ
 .رئبلا رفحك «يّدعتلا هيف طّرتشُي :ةبّيسم تناك اذإو «حاكنلا لاطبإ

 .داسفإلا عاضرإلاب تدّصقو «حاكتلاب َتَمِلَع اذإ : ةيدحتم نوكت امنإ مث

 وأ عوجلا عقد ْتدّصَق اهنكلو حاكنلاب ْتَمِلَع وأ «حاكنلاب ملعت مل اذإ امأ

 .كلذب ةرومأم اهنأل ؛ ةّييدعتم نوكت ال :داسفإلا نود «ةريغصلا نع كالهلا

 )١( ةيانبلا .ريغصلا ةيبرتل هعضو نأل //11".

 ) )۲.حاكنلا داسفإ يأ

 .رهملا باب يف (۳)

 ةعضرملا يأ )4(



 عاضرلا باتك ۳۸

 ةداهشب تبثَي امنإو .يتادرفنم ءاسنلا ةداهش عاضرلا يف لبق الو

 .نيتأرماو لجر وأ ءنْيَلِجر

 .ًاضيأ ةّيدعتم نوكت ال :داسفلاب ملعت ملو «حاكنلاب ْتَمِلَع ولو

 .مكحلا عفدل ال ,داسفلا دصق عفدل :"'لهجلا ٌرابتعا ام اذهو

 تبي امنإو ءتادرفنم ءاسنلا ةداهش عاضرلا يف لقت الو) :لاق

 :(نیتارماو لجر وأ ‹نيلجر ةداهشب

 ةفوصوم تناك اذإ ةدحاو ٍةأرما ةداهشب تبثي :هللا همحر "كلام لاقو

 نّمك «دحاولا ربخب تبثتف «عرشلا قوقح نم ىح ةمرحلا نأل ؛ةلادعلاب

 .يسوجملا ةحيبذ هنأ ٌدحاو هربخأف ءًامحل ئرتشا

 باب يف كلملا لاوز نع َلْصَملا َلّبَي ال ةمزحلا توبث نأ :انلو

 .نيتأرماو لجر وأ «نيلجر ةداهشب الإ تبثي ال كلملا لاطبإو «حاكتلا

 ًارمأ َرُثعاف «كلملا لاوز نع كفن لوانتلا ةمْرُخ نأل ؛محللا فالخب

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءاي

 ين اي

 ؟ارذع لهجلا نوربتعت فيك :رّدقم لاؤس نع باوج اذه )١(

 .18/57 ةيانبلا .مكحلا عفدل ال «داسفلا دصق عفدل ؛هانربتعا انآ :باوجلاو

 يدتبملا ةيادب يف تبثمو «ةريثك خست نم طقس :نيتأرماو لجر وأ :هلوق (۲)
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو «ةيانبلا يف ةنمضملا ةيادهلا ةخسن يفو 2775 ص

 .(ليلكإلا رهاوج عم) 101/١ ليلخ رصتخم (*)



 ۱۳۹ قالّطلا باتك

 قالّطلا باتك

 ةّكسلا قالط باب

 .ىعدبو «ٌنَسَحو نسخا : هجوأ ةثالث ىلع قالطلا
 3 4 3 5 - يو مل و و 01
 اهعياجي مل رهط يف ل : نسحألاف

 . اهثدع يضقنت ت ةنت تح اھکرٹیو ‹ هيف

 قالّطلا باتك

 Kg منك
 ةنسلا قالط باب

 .يعدبو «"نَسَحو «ْنَسْحَأ :هجوُأ ةثالث يلع قالطلا) :لاق

 اهمياجي مل رهط يف الا :ةرسحألاف

 اوتاك ا يضر ةباحصلا نأل ؛(اهّنَدِع يضقنت ئتح اهكرتيو «هيف

 نإف «ةّدِعلا يضقنت ئتح 2 اغار كاك ناال نارو ال نأ درو

 .ةدحاو رهط لك دنع ءًاثالث لجرلا َقَلطُي نأ نم مهدنع لضفأ اذه

 .ةأرملاب ًاررض لقأو «ةمادّنلا نم دعبأ هنألو

 ‹ه۹۷۷ ةنس اهتيفقوو «ه١١٠8 ةخسنو «ه1749 ةخسن يف تبثأ امك اذكه )١(

 قفاوملا وهو «خسنلا نم اهريغو ءه7١٠ ةخسنو ءه٠١٠٠ ةخسن يف كلذكو

 .يعدبو «نسحأو «ٌنَسَح :اذكه خسّشلا نم ريثك يف ءاجو «ةيادهلا يف ينآلا ليصفتلل

 .59/5 ةياردلا يف امك «حيحص دانسإب «(77/55١؟) ةبيش يبأ نبا فنصم (؟)



 ةّنسلا قالط باب ل

 يف ًاثالث اهب لوخدملا َقلطُي نأ وهو ءةكسلا قالط : وه نسحلاو

 . راهطأ ثالث

 .""ةهاركلا يفن يف دحأل فالخ الو

 اهب لرختملا ىلطب نأ قهر لا فولط وه رسحلاو) لاف
 .(راهطأ ٍةثالث يف ثالث

 لصألا نأل ؛ةدحاو الإ حاب الو «ةعدب هنإ :هللا همحر "”كلام لاقو

 .ةدحاولاب تعفدنا دقو «صالخلا ةجاحل ةحابإلاو ءٌرْظَحلا وه قالطلا يف

 :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح يف مالسلاو | ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 ."”«ةقيلطت ء و "لكل اهّقّلطتف «ًالابقتسا َرْهَطلا لبقتست نأ ةسلا نم نإ

 يف قالطلا ىلع فادقإلا وهو «ةجاحلا ليلد ئلع دادي مكحلا نألو

 الو :ئرخأ ٍةدع سن يف ءاجو ءها١٠ه4و ءهالالا ةخسن يف تبثأ امك اذكه )١(

 .ها .ةهاركلا مدع يف دحأل فالخ

 هنأ هرهاظ امم اذكه .ها .ةهاركلا يف ٍدحأل فالخ الو :اهيفف ْخَسْنلا بلاغ امأو
 ةيانبلا يف لاق اذلو «ةهاركلا يفنت يتلا ْخَمّشلا ئلع اوعلّطي مل حالا نأكو «هركي
 اذكه «ةدحاولا عاقيإ ةهاركب دحأ لقي مل ينعي «ةهاركلا د يأ سفر

 ها لال نک لا راع هفالع يعي :هرهاظو ءظظفللا اذه مهلك حارشلا رس

 ال «راهطأ ةثالث يف ًاثالث اهقلط اذإ ام ةيمستو 8-5 ااو لا نم لك 0
 نم لوضفملا :ب هتيمست بسانملاو «هل هجو ال :ةّمسلا هنأو سَ قالط هنأب :اهيف عامج

 ۲٠٠/۳. قئارلا رحبلاو ۳۲۸ ۰۳۲۷/۳ ريدقلا حتف امك .ةّنسلا قالط

 .ال”ص نيقلتلا (۳)

 .594/؟ ةياردلا 194/١« طسوألا مجعملا «(791/4) ينطقرادلا ننس (4)



 ١١ ةّنسلا قالّط باب

 رهط ىف اثالث وأ .ةدحاو ةملكب اثالث اهقلطي نأ : ةعدبلا قالطو 0 5 1 5 2 0 0.
 ۶ 5 # ا ن

 .ايصاع ناكو «قالطلا عقو : كلذ لَعف اذإف ءدحاو

 ؛ةرركتملاك ةجاحلاف + عامجلا نع يلاخلا رهطلا وهو ةبغرلا دلجت نامز

 .اهليلد ىلإ ارظن

 ليوطت نع ًازارتحا ؛رْهّطلا رخآ ئلإ عاقيإلا َرَخسْوُي نأ ئلوألا :ليق مث
 .ةدعلا

 نمو اهُعِماجي امبر :رُخأ ول هنأل ؛ترْهَط امك اهَقَلطُي هنأ رهظألاو

 .عاقولا بيقع عاقيإلاب ىلَتبيف «قيلطتلا هدصَق

 يف "ثالث وأ «ةدحاو ٍةملكب ًاثالث اهَقّلطُي نأ :ةعدبلا قالطو) :لاق
 .(ًايصاع ناكو «"”قالطلا عفو : كحاب «رلحاو رهط

 «عورشم فرصت هال ؛حابم قالطلا لك :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 رظحلا عماجت ال ةيعورشملاو «مكحلا هب ٌدافتسُي ئتح

 ال ءاهيلع ةّدِعلا ليوطت َمّرَحملا نأل ؛ضيحلا ٍةلاح يف قالطلا فالخب
 .قالطلا

 يذلا حاكتلا عّطَق نم هيف ام «ٌرظحلا وه قالطلا يف لصألا نأ : :انلو

 الو «صالَخلا ىلإ ةجاحلل ةحابإلاو «ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملا هب تقّلعت
 .ثالثلا نيب عمجلا ىلإ ةجاح

 .تاقيلطت ثالث يأ (۱)

 .هنم تنابو «قالطلا عقو :ةدايز يدتبملا ةيادب نم ه6 ةخسن ىفو 6هفز

 475/١١. ريبكلا يواحلا (۳)



 ةّنسلا قالَط باب ١

 ددعلا ىف ٌةّنسو «تقولا ىف ٌةّنس : نيهجو نم قالطلا ىف ةّنّسلاو
 .اهب لوخْملا ٌريغو ءاهب لوخْدملا اهيف يوتسي : ددعلا يف ُةنسلاف

 EOE نأ وهو ءةصاخ اهب لوخأدملا يف تبنت شت د : تقولا يف ةّنّسلاو

 يف ةجاحلاو ءاهليلد ىلإ ًارظن ؛ةتباث راهطألا ئلع قّرَقملا يف يهو

 1 .اهيلع ليلدلا ريوصت نكمأف ا

 ؛َرظحلا يفانث ال :قرلا ةلازإ هنإ ثيح نم «هتاذ يف ةيعورشملاو
 رام رمو اغ ىف نعمل

 .انلق امل ؛ةعدب :دحاولا رْمَّطلا يف نيل عاقيإ اذكو

 :ةنئابلا ةدحاولا يف ةياورلا تفلتخاو

 ٍةدئاز ٍةفص تابثإ ىلإ ةجاح ال هنأل ؛ةنسلا ًاطخأ هنإ :«لصألا» يف لاق

 .ةنونيبلا يهو «صالَخلا يف

 رج صالخلا ىلإ ةجاحلل ؛هركي ال هنإ : ("”تادايزلا تادايز» يفو

 ىف س «تقولا ىف ل :نيهجو نم قالطلا ىف ةّنسلاو) :لاق

 «(اھب e «ددعلا

 شاکر

 نأ وهو «ةصاخ اهب لوخدّملا يف تبث :تقولا يف ةّلسلاو) :لاق

 .حاكنلا ديق يأ (۱)

 ‹تادايزلا يفو :خس يفو ٥۰۲ص (يسخرسلا حرش عم) تادايزلا تادايز ()

 57٠/5. ةيانبلا رظنيو

 .لاحلا يف يأ (



 ١ ةّسلا قالّط باب

 .هيف اهعياجي مل رهط يف اهب

 . ضيحلاو رْهّطلا ةلاح يف اهُقّلطُي : اهب لوخدملا ٌريغو

 ًاثالث اهقلطُب نأ دارأف رك وأ رقص نم ضيح ال ٌةأرملا تناك اذإو

 : ٌرهش ٰیضم اذإف «ئرخأ اهَقّلط : هش ئضم اذإف ةدحاو اهَقّلط : ةكسلل

 ىرخأ اهّقّلط

 مادقإلا وهو «ةجاحلا ليلد ىعارملا نأل ؟(هيف اهعياجي مل رهط يف : اقلط

 امأ «عامجلا نع 2 طلا وهو ةبغرلا دادجت نامز يف قالطلا ىلع

 .ةبغرلا تفت 3 نوطلا يف ا ةّرَمُتلا نامزف : حلا نافذ

 .(ضيحلاو رْئّطلا ةلاح يف اهَقَلطُي :اهب لوخدملا ٌريغو) :لاق

 .اهب لوخدملا ئلع اهّسيقي وه «هللا همحر رفزل ًافالخ
 لام لاب لقت ال داس اهي لوحالملا ريغ ف ةغرلا نأ ةا

 .رهطلاب دجنت اهب لوخدملا يفو ءاهنم هدوصقم لّصحُي

 اهَقّلطُي نأ دارأف ربك وأ رص نم ضيحَت ال ةأرملا تناك اذإو) :لاق

 ئضم اذإف ؛اىرخأ اقلط ريش ىضم اذإف «ةدحاو اهّقَّلط :ةّنسلل ًاثالث

 .ضيحلا ماقم مئاق اهقَح يف َرهشلا نأل ؛(ئرخأ اهَقّلط :ٌرهش

 :لاق نأ ىلإ .4... باس نم ضل نم نسيب لاو 9 :لاعت هللا لاق

 /٤. قالطلا .*...َنْضِحيَرَل ياو

 “يح يف ءاربتسالا ٌردقُي ئتح «ةصاخ ضيحلا نح يف "”ةماقإلاو

 .ضيحلا ماقم رهشلا ةماقإ يأ )١(

 .ربك وأ رغص نم ضيحت ال يتلا ةمألا قح يف يأ )١(



 ةّنسلا قالط باب ١

 5 2 0. ا يب 1

 .نامزب اهقالط نيبو اهئطو نيب لصف الو ءاهقلطي نأ زوجيو

 .رهطلاب ال هوما "وهز «رهشلاب

2 0-1 0 

 .ةلهألاب ٌروهشلا ٌربتعُت :رهشلا لوأ يف قالطلا ناك نإ مث

 كلذك ةدعلا قح يفو «قيرفتلا قَح يف مايألابف :هطسو يف ناك نإو

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع
 و ¢ 3 ما 00 ١

 ةلأسم ىهو .ةلهألاب ناطسوتملاو «ريخألاب لوألا لّمكي :امهدنعو

 ."”تاراجإلا
 ص 5 76 : 8 ١

 .(نامزب اهقالط نيبو اهئطو نيب لصفي الو ءاهقلطي نأ زوجيو) :لاق
 صا ا و 5 0

 .ضيحلا ماقم هيايقل ؛ رهشب امهنيب لصفي : هللا همحر رفز لاقو
OS :5 ال ا ا يو و و  

 .رهشلا وهو «نامزب ددجتت امنإو « ةبغرلا رتفت عامجلاب نألو

 0 و و
 ؛هرابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةيهاركلاو ءاهيف لّبحلا مّهوتي ال هنأ :انلو

 .ةدعلا هجو هبتشي كلذ دنع نأل
 و 0l. 0 (DA) سلسل عب

 هجو نم رثكت نکل < هركذ يذلا هجولا نم رتفت تناك نإو ةبغرلاو

 .ءاربتسالا يأ )١(

 ًاروهش ًاراد رجأتسا اذإ ءروكذملا فالخلا ىلع تاراجإلا ةلأسم لثم يأ (۲)

 :امهدنعو ءًاموي ٠٠١ :ةنسلا نوكت ةفينح ىبأ دنعف :رهشلا لالخ ىف ةنس وأ «ةمولعم
 .مم؟0/+ ةيانبلا .ةّلهألاب ٌربتعم امهنيب امو «ريخألاب لوألا لمكي

 ل ا و )۳(

 .لق س 9

 .هللا همحر رفز مامإلا يأ (0)



 ١ ةّسلا قالّط باب

 .عامجلا َبْيِقَع زوجي لماحلا قالطو
 و

 ةفينح يبأ دنع رهشب نْيتقيلطت لك نيب لصق ًاثالث ةسلل اهقلطيو

 .ةدحاو الإ ةّمسلل اهقّلطُي ال : دمحم لاقو «هللا امهمحر فسوي يبأو

 نامزلا ناكف «دلولا ِنَوُم نع ًارارف ؛ قَلَعُم ريغ ءطو يف بغري هنأل ؛رخآ

 .لبحلا نامزك راصف «ةبغر نامز

 هابتشا ىلإ يّدؤي ال هنأل ؛(عامجلا بيع زوجي ل قالطو) :لاق

 وأ «قلعم ريغ هنوكل ؛ءطولا يف ةبغرلا نام ِلَبحلا نامو هةدعلا هجو

 .عامجلاب ةبغرلا لَ الف ءاهنم هلو ناكمل اهيف بغرب

 يبأ دنع رهشب نّيتقيلطت لك نيب ليصقي ءاثالث ةّنسلل اهقلطيو) :لاق
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 ع 9 22 و و
 نأل ؛(ةدحاو الإ ةّنسلل اهقلطي ال) :هللا امهمحر ٌرفزو (دمحم لاقو

 «ةدعلا لوصف ىلع قيرفتلاب ٌعرشلا َدَرَو دقو ءٌرظحلا قالطلا يف لصألا

 .اهُرْهُط دتمملاك راصف ءاهلوصف نم سيل لماحلا نَح يف ٌرهشلاو
 ةسيآلا قح يف امك ءاهّليلد ٌرهشلاو «ةجاحلا ةّلِعِب ةحابإلا نأ :امهلو

 ءةميلسلا ةّلبِحلا هيلع ام ىلع ةبغرلا ٍدلجت نامز هنأل اذهو ءقريغصلاو
 .ًاليلدو امَّلَع حَلصف

 وهو ُرْهْطلا وه امنإ اهُقَح يف َمّلَعلا ّنأل ؛اهُرْهَط دتمملا فالخب

 ."”لْمَحلا عم جر الو «ٍنامز لك يف اهيف جرم

 .لبحلا :خسُت يفو )١(



 ةّنسلا قالط باب 00 5

 هل ُبَحَتِسُيو «قالطلا َمَكَو : ضيحلا ةلاح يف هتأرما لجرلا قّلط اذإو
 . اهعجاري نأ

 .اهكسمأ ءاش نإو ءاهقّلط ءاش نإف : ترهط مث «تضاحو «ْترْهَط اذإف

 .«لصألا» يف َرَكَذ اذكهو : هنع هللا يضر لاق

 نأل ؛(قالطلا عو :ضيحلا ٍةلاح يف هتأرما لجرلا قّلط اذإو) :لاق

 .هيعورشم ملعنت الف «هانركذ ام وهو «هريغ يف ىنعمل هنع يهنلا
 َرمعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(اهعجارُي نأ هل ُبَحَتِسُيو) :لاق

 ."”«اهعجاريلف كتبا رم» :هنع هللا يضر

 .ةعجرلا ىلع ثحلاو «عوقولا ُديفي اذهو «ضيحلا ةلاح يف اهقّلط دقو

 .هللا مهمحر خياشملا ضعب لوق بابحتسالا مث

 ردقلاب ةيصعملل ًاعفرو «"رمألا ةقيقحب ًالمع ؛ "”بجاو هنأ حصألاو

 .ةدعلا ليوطت ررضل ًاعفدو «ةّدعلا وهو «هرثأ عفرب نكمملا

 ءاش نإو ءاهقّلط ءاش نإف :ترهط مث ءتضاحو ءَْسرُهَط اذإف) :لاق
 .اهكسمأ

 .(*”لصألا» يف َرَكْذ اذكهو :هنع هللا يضر لاق

 .( ١8/1١0 ملسم حيحص ,(60؟61) يراخبلا حيحص (۱)

 .يرودقلا هدمتعا ام ريغ فّئصملا دمتعي اذهبو (۲)

 .7739// ةيانبلا .ةقيقح بوجولل :رمألا قلطم نأل (۳)

(5) 960/5". 



 ۱۷ ةّلسلا قالّط باب

 ر یس ت رر

 . ةضيحلا يلي يذلا رْهْطلا يف اهقّلطُي هنأ : هللا همحر يواحطلا َرَكَذو

 يبأ لوق : يواحطلا ِهَرَكَذ ام : هللا همحر ٌيخركلا نسحلا وبأ لاق
 .امهلوق : «لصألا» يف رِكُذ امو «هللا همحر ةفينح

 0 : اهب لحد دقو «ضُيحلا تاوذ نم يهو .هتأرمال لاق نمو

 ."”ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقَلطُي هنأ : هللا همحر "”يواحطلا َرَكَّذو

 ةفينح يبأ لوق :يواحطلا هَرَكَذ ام :هللا همحر يخْركلا نسحلا وبأ لاق

 .(امهُّلوق :«لصألا» يف ركذ امو «هللا همحر

 نْيكالط لك نيب لِصفَي نأ َةّيملا نأ :«لصألا» يف روكذملا ُهْجَوو

 ءاّرجتت الو «ةيناثلاب لّمكُّف ءةضّيحلا ضعب انه اه لصافلاو ءةضيحب

 ءةّنسلا نامز هيلي يذلا ٌرهطلاف :ةيناثلا ةضيحلا تكَماكت "اذإو «لماكتتف

 .ةّسلا هجو ىلع اهقيلطت ّنكمأف
 مل هنأك راصف «ةعجارملاب مدعنا دق قالطلا ٌرثأ نأ :رخآلا لوقلا ةه هجوو

 هيلي يذلا ِرْهَّطلا يف اهقيلطت نسب «ضيحلا يف اهُفلطي

 :اهب لَخَد دقو ءضّيحلا تاوذ نِي يهو «هتأرمال لاق نّمو) :لاق

 )١( يواحطلا رصتخم ۱۹۳.

 .ضيحلا :خسُت يفو (۲)

 تاعبط ىف تبثم :ةنسلا هجو ىلع :هلوق ىلإ ...تلماكت اذإو :هلوق نم (۳)

 ركفلا اا ۰۳۲۸/۲ ناتلم ط :اهيتعبطب ةيانبلا صن يف كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا

 7١/0. توريب



 ةّنسلا قالّط باب 4۸

 . ةقيلطت رهط لك دنع قاط يهف : هل هين الو ءةّنسلل ثالث قلاط تنأ

 : ٌةدحاو ٌةقيلطت رهش لك سأر دنع وأ «ةعاسلا ثالثلا حقت نأ ئون نإو

 ئون ام ىلع وهف

 دعبو «ةدحاو ةعاسلا تعقو : رهشألا تاوذ نم وأ ءةسيآ تناك نإو
f.تە 7 ي 1 5  

 . نعقو : ةعاسلا ثالثلا عقت نأ ئون نإو ‹ىرخأ : رهش دعبو «ئرخأ : رهش

 نأل ؛(ةقيلطت رهط لك دنع قلاط يهف :هل ةن الو «ةّسلل ًاثالث قلاط تنأ

 1 .هيف عامج ال رهط كسلا تقوو «تقولل هيف ماللا

 ةقيلطت رهش لك سأر دنع وأ ءةعاسلا ثالثلا حقت نأ ئون نإو) :لاق

 ةلاح نأ «ضّيحلا ةلاح يف تناك ا «.(ئون ام ىلع وهف :ةدحاو

 رييطلا

 .ةّنسلا لض يهو «ةعدب هنأل ؛ عمجلا ةين ٌحصت ال :هللا همحر رفز لاقو

 ءةسلاب هعوقو نإ ثيح نم ًاعوقو بس هنأل ؛ هظفل لّمّتحم هنأ :انل

 .هتّين دنع همظتنيو «همالك یلطم هلوانتُي ملف ءًاعاقيإ ال
 فدخاو ةعاسلا تعفو :رهشألا تاوذ نموا ةي تناك نإو) لاف

 ليلد اهقح يف رهشلا نأل ؛(ئرخأ :رهش دعبو ءئرخأ :رهش دعبو
 aN رح يقارب" «ةجاحلا

 رفزل ًافالخ ءاندنع ("”َنْعَكَو :ةعاسلا ثالثلا حقت نأ ئون نإو) :لاق

 .انلق امل ؛ هللا همحر

 .تعقو :خسُت يفو )١(



 ۱۹ ةّلسلا قالط باب

 و د6 .٠ او او وأو .٠ وو هو ده هاو هاو .و و او هاو اه هو اه و اه اه هاو هاهو oo ده هاه و و اه ولاه

 ال ثيح «ثالثلا ىلع صني ملو ءةّنسلل قلاط تنأ :لاق اذإ ام فالخب

 ماللا نإ ثيح نم هيف تَّحص امنإ ثالثلا ةن نال ؛هيف "'ةلمجلا ةين حصن

 ئون اذإف «هيف عقاولا ميمعت :هترورض نمو «تقولا ميمعت ديفيف «تقولل هيف
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ثالثلا ةين حصت الف «تقولا ميمعت لطب :ممجلا

OF ¢ ¢د6 د6  

 .عمجلا :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو (1)



 لصف 10۰

 ك

 لصف

 .اغلاب ءالقاع ناک اذإ جوز لك قالط عقيو
 ت و 5 5 ١

 . عقاو : هركملا قالطو «مئانلاو ‹نونحملاو «يبصلا قالط عقي الو

 و ٠

 لصف

 3 ا 5 71
 ناركّسلاو ِهركملاو نونجملاو يبصلا قالط يف

 £ £ 7 و 5

 .اغلاب ءالقاع ناك اذإ جوز لك قالط عقيو) :لاق

 .(مئانلاو ‹نونجملاو «يبصلا قالط عقي الو

2 

 «يبصلا قالط الإ ءٌرئاج قالط لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”«نونجملاو

 .رايتخالا ميدع مئانلاو «لقعلا اميدع امهو ءرّيمملا لقعلاب ةيلهألا نألو

 .(عقا و :هركملا قالطو) :لاق

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 ةياردلا يفو «بيرغ ثيدح ۲۲٠/۳: ةيارلا بصن يف هنع لاق ظفللا اذهب )١(

 يذمرتلا نئس يف :«هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك» :ظفلبو «هدجأ مل :4/۲

 :فيعض وهو «نالجتع نب ءاطع ثيدح نم الإ هقرعت ال ثيدح :لاقو 5
 هيلع هللا ئاص يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو «ثيدحلا بهاذ

 ها .مهريغو ملسو

 .۲۳۱/۱۰ ريبكلا يواحلا (؟)



 2 ه2 9 5 1
 101 ناركّسلاو هركملاو نونجملاو يبصلا قالط يف

 .ةراشإلاب عقاو : سرخألا قالطو «عقاو : ناركّسلا قالطو

 2 2 - - و
 .يعرشلا فرصتلا ربتعي هبو «رايتخالا عماجي ال هاركإلا نإ :لوقي وه

 .قالطلاب ملكتلا يف ٌراتخم هنأل ؛لزاهلا فالخب

 ئرعَي الف «هتيلهأ لاح يف هتحوكنم يف قالطلا عاقيإ َدّصَق هنأ :انلو

 .عئاطلاب ًارابتعا ؛"”هتجاحل ًاعفد ؛ "”هتيضق نع

 دلا ا اهو امينا تراتعاوب ةه لا فره هالا اهر
 ۴ و ا و ذا غ هنأ

 .لزاهلاك ءهب لخم ريغ كلذو <« ضار ريغ هن الإ «رايتخالاو

 .(عقاو :ناركّسلا قالطو) :لاق

 يلوق دحأ وهو ءعقي ال هنأ :هللا امهمحر يواحطلاو يخّركلا ٌرايتخاو
 و 5-8

 راصف «لقعلا لئاز وهو «لقعلاب دصقلا ةحص نأل ؛هللا همحر “يعفاشلا

 .ءاودلاو جنبلاب هلاوزك

 ئتح هل ار ؛ًامكح ًايقاب لعجف «ةيصعم وه ببسب لاز هنأ :انلو

 و و و 5

 .هقالط عقي ال هنإ :لوقن :عادصلاب هلقع لازو «عدصف «برش ول

 .(ةراشإلاب عقاو :سرخألا قالطو) :لاق

 كيتأتسو «ةجاحلل عقد ؛ ةرابعلا ماقم تميقأف ةع تراص اهنأل

 .عاقيإلا مكح نع يأ )١(

 .هركملا ةجاح يأ (۲)

 .قالطلا عوقو وأ «كالهلا وهو «هب هّركأ ام عوقو يأ (۳)

 .419 2775/١١ ريبكلا يواحلا .عقي هنأ دمتعملاو (5)



 000 ےک 5 2

1o۲ناركّسلاو ِهركملاو نونجملاو يبصلا قالط يف  

 .ادبع وأ اهجوز ناك ارح «ناتنث : ةمألا قالطو ۶ و 0 00 9 ٠
 و a 4 اس

 .ادبع وأ اهجوز ناك ارح «ثالث : ةرحلا قالطو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ "باتکلا رخآ يف هّمهوجو

 .ًادبع وأ اهجوز ناك ارح «ناتنث :ةمألا قالطو) :لاق

 .(ًادبع وأ اهُجوز ناك ارح «ثالث :ةرحلا قالطو

 هلوقل ؛ لاج رل لاحب ر 2 قالطلا ُددع :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ؟9«ءاسنلاب لاو «لاجرلاب قالطلا» :مالسلاو ةالضلا هيلع

 يف ةيمدآلا ىنعمو ءاهل ةيعدتسم ةيمدآلاو «ةمارك ةيكلاملا ةفص نألو

 .رثكأو غلبأ هثيكلام تناكف «لمكأ ٌرحلا

 “٠ناتضيح :اهُدِعو «ناتنث :ةمألا قالط» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 )١( ةيانبلا .قالطلا باتك رخآ ال «ةيادهلا باتك رخآ يف يأ 5/8/5".

 يواحلا .امهيف ًاثالث كلمي رحلاو ءةمألاو ةرحلا يف نيتنث كلمي دبعلاف (۲)

 ۰ .۱۹۲/۹ ريبكلا
 ءاعوفرم هدجن مل :ةيادهلا وجّرْخم لاق ٤۸/۳: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق ()

 «حيحص دانسإب سابع نبا نع )١1875١( هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 هلوق ريسفت يف 7٠١/١ نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا نع مساق ةمالعلا لقنو «هريغ

 :لاق ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ تبث :ينطقرادلا لاق :لاق «ِنأ م یلطلا » : ايلاعت

 .هننس يف هيلع فقأ ملو «ها .ءاسنلاب ةدعلاو «لاجرلاب قالطلا

 يف امك ءفيعض وهو «(۲۰۷۹) هجام نبا ننس )7١89(« دواد يبأ ننس )٤(



E 9 2 52  
 o۳ ناركّسلاو ِهركملاو نونجملاو يبصلا قالط يف

 الو ءاهيلع هقالط كو : اقلط مث «هال وم نذإب ةأرما دبعلا جّوزت اذإو

 . هتأرما ئلع هالوم قالط عقي

 57 0 الر سا ده 5
 الإ معلا فيصنت 6 ءاهقح يف ةمعن ةيلحملا لح نألو

 .0نيئدقُع "”تلماكتف ءأزجعت ال ""ةدقّملا نأ
 و

 .لاجرلاب عاقيإلا نأ :ئور ام ليوأتو

 هقالط ْمَكَو :اهَقّلط مث «“ءالوم نذإب ةأرما ٌدبعلا جّوزت اذإو) :لاق

 ا حاكتلا كلي نأل ؛(هتأرما ىلع هالوم قالط عقي الو ءاهيلع

 .ملعأ لاعت هللاو «ئلوملا نود «هيلإ طاقسإلا نوكيف

 دع دع د6 د16 ¢

 2/٠/7 ةياردلا رظنيو «ةبراقتم ظافلأو «قرط ةدع هلو 2551/١4 ريئملا ردبلا

 .557/7 رابخإلاو فيرعتلا

 .حاكتلا ةدقع يأ )١(

 .ةقلطلا يأ (۲)

 .ناتدقع :خسُت يفو (۳)

 ةيادهلا تاعبط يفو 8”277ص يدتبملا ةيادب يف تبثم تبثم :هالوم نذإب :هلوق (؟)

 .ةميدقلا



 قالطلا عاقيإ باب ١

 قالطلا عاقيإ باب

 . ةيانكو ءحيرص : نيبرض ىلع قالطلا

 قالطلا هب عقب اذهف ٍكّقَلطو ةقّلَطُمو «قلاط تنأ : هّلوق : حيرصلاف
 . ةنابإلا هب ئون اذإ اذكو «ةينلا ىلإ رقعي الو «يعجرلا

 .ءاضقلا يف نّيدُي مل : قانو نع قالطلا ئون ولو

 قالطلا عاقيإ باب

 انکو برص :نييرَض ئلع '"”قالطلا) :لاق
 قالطلا هب عقي اذهف ينكُتقْلطو ‹ةقلطمو «قلاط تنأ :هلوق :حيرصلاف

 «هريغ يف لّمعتسُت الو «قالطلا يف لَمعِتسُت ظافلألا هذه نأل ؛(يعجرلا
 ١ .””صنلاب 0 ةعجرلا ا Kz ناو ا ناکف

 .لامعتسالا ةبلغل ؛هيف ٌحيرص هنأل م ىلإ رقتفي الو)

 ءاضقناب ٌعرشلا هقّلع ام ريجن َدّصَق هنأل ؛(ةنابإلا هب ئون اذإ اذكو)
 .هيلع دريف ةّدعلا

 .رهاظلا فالخ هنأل ؛(ءاضقلا يف نّيدي مل : قاتو نع قالطلا ئون ولو) :لاق

 .قيلطتلا يأ )١(

 .بقَعُي : خست يف تطبضو ()

 :هاّمس 2778/ ةرقبلا .4َكِلَذ يف َّنِهَدَرِب ٌّنَحَل هوم  :ىلاعت هلوق وهو )۳

 ٠۳/٠". ةيانبلا .ةيجوزلا لطب ال يعجرلا قالطلا نأ ىلع لدف هَّالْعَب

 .رايق نع يأ )٤(



 100 قالطلا عاقيإ باب

 . ٰیلاعت هللا نيبو هيب اميف نیدیو

 هنيب اميف الو ءءاضقلا يف نْيدي مل : لمعلا نع قالطلا : هب ئون ولو
 78 0 ك

 . كلذ نم ٌرثكأ ئون نإو ةدحاو الإ هب عقي الو «ئىلاعت هللا نيبو

 ها ام ر هن ا هلا ليو اف نا

 الو ءءاضقلا يف َنْيدَي مل :لمعلا نع قالطلا 0 ئون ولو) :لاق

 ٍةدّيقم ريغ "يهو ءديقلا عفرل قالطلا نأل ؛(ئلاعت هللا نيبو هنيب اميف

 .لمعلاب

 (*'هنأل ؛ئلاعت هللا نيبو هنيب اميف نْيدي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 اهنأل ؛ةينلاب الإ ًاقالط نوكي ال :ءاطلا نيكستب :ةقلطم ٍتنأ :لاق ولو

 .ًاحيرص نكي ملف افرع هيف ٍةَلَمعتسم ريغ

 .(كلذ نم رثكأ ئون ْنِإو ةدحاو الإ هب عقي الو) :لاق

 َركِذ ناف «هظفل لمتحم هنأل ؛ یون ام عقي : هللا همحر ' **يعفاشلا لاقو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ام ئون :هلوق )١(

 .قلاط :هلوقب ئون يأ (۲)

 صخش لع لومحم ريكذتلاو :تلق .دّيقم ريغ وهو :خسُت يفو «ةأرملا يأ (۳)
 .ةأرملا

 .قالطلا يأ )٤(

 )٥( جاتحملا ينغم .نالوق هل ۲۷۸/۳.



 قالطلا عاقيإ باب ۱0٩

 ّقلاط تنأ :وأ .قالطلا قلاط تنأ : وأ «قالطلا تنأ : لاق اذإو
 و و 7 2 و 5 2

 «ةيعجر ةدحاو ىهف : نيتنث وأ «ةدحاو ئون وأ «ةين هل نكت مل نإف : اقالط
 5 ل ص

 . ثالثف : اثالث ئون نإو

 نارق حصي اذهلو «مّلِعلل ٌرْكِذ :ملاعلا ركذك ءةغل «قالطلل ٌرْكْذ :قلاطلا

 ."زييمتلا ىلع ًابصَت نوكيف "هب ددعلا
 «قلاوط :ثالثللو «ناقلاط : ىنثملل ليق ئتح رف تع هنأ :انلو

 :هدنض هنأ ؛ددعلا لمتحي الف

 «قيلطت وه قالطل ال «ةأرملل ةفص وه قالطل ٌرْكذ :قلاطلا :ٌركْذو

 :كلوقك «ًاثالث ًاقالط :هانعم :فوذحم ندصمل تعز ن يذلا ٌددعلاو

 1 .ًاليزج ءاطع يأ :اليزج هتيطعأ

 ّقلاط تنأ :وأ «قالطلا قلاط تنأ :وأ «قالطلا تنأ :لاق اذإو) :لاق

 «ةيعجر ةدحاو يهف :نيتنث وأ «ةدحاو ئون وأ «ةين هل نكت مل نإف :ًاقالط

 .(ثالثف :ًاثالث ئون نإو

 :هدحو تعنلا َركذ ول هنأل ؛ٌرهاظ :ةثلاثلاو ةيناثلا ةظفللاب قالطلا عوقوو

N aaرا اك  

 .قلاط تنأ :هلوقب يأ )١(

 .زييمتلا يأ :ةيطخلا خسنلا يف اهيلع بنك .ريسفتلا :خسُت يفو (1)
 .5//01"8 ةيانبلا .ةداكو هديزي تعنلا عم ردصملا رْكذ نأ لاحلاو يأ (4) .ةفاضإلاب .درف تمعن :تسُت يف تطبضو ()



 10۷ قالطلا عاقيإ باب

 .ه 6م 06 ا . . ا.ه. هى. و ا. هو ا.ه و هو واو ده ده و ده هو هو هه وو واه واهو واه هده SSG هاه

 مسالا هب داريو ٌرَكْذُي دق ردصملا ٌنألف :ئلوألا ةظفللاب هٌعوقو امأو

 .قلاط تن :هلوق ةلزنمب راصف «لواع يأ لد لع :لاقي

 هيف جاتحُي الو ءاضيأ هب قالطلا عقي :قالط تنأ :لاق ول :اذه ئلعو

 .ةينلا لإ
 .هيف لامعتسالا ةبلغل ؛قالطلا حيرص هنأ انب امِل ؛ًايعجر نوكيو

 مسا هنأل ؛ةرثكلاو ٌمومعلا لوتحي ردصملا نأل ؛هيف ثالثلا ةين ٌحصتو

 .لكلا لامتحا عم ئندألا لوانتيف «سانجألا ءامسأ رئاسب ُرَبَعيف «سنج
 .هيف نشا ةين حصت الو

 املف ءثالثلا ُضعب نيتنثلا نإ :لوقي وه «هللا همحر رفزل ًافالخ

 ور اهرفعي ةن تخص: تاللا ةف تحس

 تناك ول ئتح ءًاسنج اهنوكل ْتَّحص امنإ ثالثلا ةين نإ :لوقن نحنو
 قح يف ناتتثلا امأ «ةيسنجلا ئنعم رابتعاب ؛نيتتثلا ةين حصت :ةمأ ةأرملا

 .ددعلا ليتحي ال ظفللاو «ٌددعف :ةرحلا

 وأ ةيدرفلاب كلذو «نادحولا ظافلأ يف ىعارُم دحوتلا نعم نأل اذهو
a 00 ET 

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ةروكذملا لئاسملا يف يأ )١(

 .ةيسنجلاو ةيدرفلا نم يأ (۲)



 قالطلا عاقيإ باب 10۸

 ةدحاو : قلاط : يلوقب تدرأ : لاقو «قالطلا قلاط ٍتنأ : لاق ولو

 .قدصي : ىرخأ : قالطلا : يلوقبو

 عقو : ةلُمجلا نع هب ُرّبعُي ام ىلإ وأ ءاهتلمج ىلإ قالطلا فاضأ اذإو

 . قالطلا

 وأ ٍكقُتَع وأ ءقلاط ِكُدبقر وأ ؛قلاط تنأ : لوقي نأ لثم كلذو

 .كهجو وأ كجرف وأ كدسج وأ ِكْنَدَب وأ كُحوُر وأ كسأر

 :قلاط :يلوقب تدرأ :لاقو «قالطلا قلاط ٍتنأ :لاق ولو) :لاق

 حلاص امهنم دحاو لک نأل ؛(قادلصي :ئرخأ :قالطلا :يلوقبو ةا

 تناك اذإ ناتّيعجر عقيف «قلاطو قلاط ٍتنأ :لاق هنأكف «عاقيإلل

 اهب لوا

 :ةلمجلا نع هب ربعي ام ىلإ وأ ءاهِتلمُج لإ قالطلا فاضأ اذإو) :لاق

 .هّلَحَم ىلإ فيضأ هنأل ؛(قالطلا عفو

 (وأ) ءةأرملا يمض ءاتلا نأل ؛(ئلاط تنأ :لوقي نأ ثم كلذو)

 وأ كُحوُر وأ) «قلاط (كسأر وأ) «قلاط (ِكَقُنَع وأ قلاط كثبقر) :لوقي
 .ندبلا عيمج نع اهب ربعي هنأل ؛(كهجَو وأ كُجْرَف وأ كدسج وأ كدب

 .امهريغ كلذكو ءٌرهاظف :ندبلاو دسجلا امأ

 .7 /ةلداجملا .4 ةَبَكَر ْرِرَحَسَم # :لاعت هللا لاق

2 
. 



 ١ قالطلا عاقيإ باب

 كلت وأ كفصن : لوقي نأ لثم ءاهنم ًاعئاش ارج قّلط نإ كلذكو

 .قالطلا عقي مل : ٌقلاط كّلجر وأ «قلاط كدب : لاق ولو «ٌقلاط

 و 5 2 5 ع ع 5

 “جورسلا ىلع جورفلا هللا َنَعَل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 ص رس سو رس 37 عع

 .هسفن :ىنعمب :هحور كلَهو «برعلا هجو ايو «موقلا سأر نالف :لاقيو

 رده همد :لاقي «ةياور يف «مدلا :ليبقلا اذه نمو ورس رس

 .رهاظ وهو «سفنلا :هنمو

 وأ كفصن :لوقي نأ لثم ءاهنم ًاعئاش ارج قَّلط نإ كلذكو) :لاق

 «هريغو عيبلاك «تافرصتلا رئاسل َّلَحَم مئاشلا ءزجلا نأل ؛(ئلاط كشت

 يف: تيلي «قالطلا قح يف أرجتي ال هنأ الإ «قالطلل الحم وكي اذكف

 .ةرورض لكلا

 .(قالطلا عقي مل :ٌقلاط كلجر وأ ىلا 2 ولو) :لاق

 .عقي : هللا امهمحر ””يعفاشلاو رفز لاقو

 ذيل يصرف لذ يوسع يف انوعلا كو

 كحل الحم نوكي :هلاح اذه امو ؛ حاكتلا دقعب حمم ءزج هنأ : امهل

 مث «"”ةفاضإلل ةيضق ؛هيف مكحلا تبثيف «قالطلل الحم نوكيف « حاكتلا

 .عئاشلا ءزجلا يف امك « لكلا ىلإ يري

 .هدجأ مل ١/7/: ةياردلا يفو ءأدج بيرغ :۲۲۸/ ةيارلا بصن يف لاق )١(

 8١/٠١". ريبكلا يواحلا (؟)

 .هيف قالطلا ةفاضإ قحل ةيفوت يأ (۳)



 قالطلا عاقيإ باب 1

 42 2 2 وو ا 2

 .ةدحاو ةقيلطت اقلاط تناك : اهثلث وأ «ةقيلطت فصن ذ اهقلط نإو

 .ًاثالث قلاط ىهف : نْيتقيلطت يفاصنأ ةثالث قلاط ٍتنأ : اهل لاق ولو

 يف ةمرحلا ْذإ «ٌمنتمم يّدعتلا نأل ؛حاكنلا هيلإ َفيضأ اذإ ام فالخب

 .بلقلا ىلع ّرمألا :قالطلا يفو ءءزجلا اذه يف لجلا بلت ءازجألا رئاس

 الإ ةفاضأ اذإ امك وشم هلحم ريغ الإ قالطلا فاضا هنأ هالو
 وو ّ
 .اهرفظ وأ ءاهقير

 «ديقلا عفر نع ءىِبُْي هنأل ؛ديقلا هيف نوكي ام قالطلا لحم نأل اذهو

 .ديلا يف ديق الو

 ع هنأل ؛عئاشلا ءزجلا فالخب «هيلإ حاكنلا ةفاضإ حصت : ال اذهلو

 .قالطلل ًالَحَم نوكي اذكف د ل

 وعم و

 امهب ربعي ال هنأل ؛حصي ال هنأ :رهظألاو .نطبلاو رْهَظلا يف ذ اوفلتخاو

 دا حوا

 ةا اخ. تناك ايك يأ اط فلفت اهل نارا لاف

 .لكلا رکذک :رجتي ال ام ضعب ٌرکذو ءاّرجتي ال قالطلا نأل ؛(ةدحاو
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 قلاط يهف :نّيتقيلطت يفاصنأ ةثالث قلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق
 نوكت :فاصنأ ةثالث نيب عيج اذإف «ةقيلطت :نْيئقيلطتلا فصن نأل ؛(ًاثالث

 و ؛تاقيلطت ثالث



 1 قالطلا عاقيإ باب

 «ناتقيلطت عقت 3 : لبق : ةقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ : كا

 . تاقيلطت ثالث عقت : : ليقو

 ىلإ ٍةدحاو نيب ام :وأ «نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ : لاق ولو
 .ةدحاو ىهف : نيت

 يهف : ثالث ىلإ ٍةدحاو نيب ام : وأ ءشالث ىلإ ٍةدحاو نم : لاق ولو
 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «ناتنث

 .ثالث : ةيناثلا يفو «نانث يه : ئلوألا يف : الاقو

 عقت :ليق :ةقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق
 ا 5 ئإ

 .لماكتتف «هفصنو ةقلط اهنأل ؛(ناتقيلطت

 ءاهسفن يف لماكتي و بفصن لك نأ ؛ (تاقيلطت ثالث عقت : :ليقو)

 .ًاثالث ٌريصتف

 ٍةدحاو نيب ام :و أ نیت ىلإ ٍةدحاو نم قلاط تن ا :لاق ولو) : لاق

 .ةدحاو يهف :نيتن ىلإ

 يهف :ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام :وأ ءشالث ىلإ ٍةدحاو نم :لاق ولو
 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «ناتنث

 .(ثالث : ةيناثلا ىفو «ناتنث یه :ئلوألا ىف :الاقو

 7 چ
 عقت :ةيناثلا يفو «ءيش عقي ال :ئىلوألا يف :هللا همحر ٌرفز لاقو

 اك ةياخلا هل تووضملا تعم لعدت ال ةياغلا نالا ساقلا يعور: ءةدحلاو

 .طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نم كنم تعب :لاق ول



 قالطلا عاقيإ باب ۱1۲

 وأ «باسحلاو برضلا ىونو ‹نيتنث يف ةدحاو ّقلاط تنآ : لاق ولو

 .ةدحاو يهف : ةين هل نكت مل

 يف کد ئتم مالكلا اذه لث 2 «ناسحتسالا وخر ءامهلوق هجو

 .ةئام ىلإ مهرد نم يلام نم ذخ : كرل لوقت امك لكلا ا فرعلا

 لقألاو «لقألا نم ٌرثكألا :""هلثمب دارملا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ىلإ نيتس نيب ام وأ «نيعبس ىلإ نيتس نم ينم :نولوقي مهنإف ءرثكألا نم
 .هانركذ ام هب نوديريو «نيعبس

 يف لصألاو «"اركَذ امك «ةحابإلا قيرط هقيرط اميف :لكلا ةدارإو

 .رظحلا وه قالطلا

 ءةيناثلا اهيلع ترتيل ؛ةدوجوم ٌنوكت نأ اب ال ئلوألا ةياغلا مث
 .عيبلا لبق ةدوجوم هيف ةياغلا نأل ا يغدو اه و

 هئكل :ةفالك لمم ةنال (ءاضق ال ةةنايد نيدي :ةدحاو ئون ولو

 .رهاظلا فالخ

 برضلا ئونو «نيتنث يف ةدحاو ٌقلاط ٍتنأ :لاق ولو) :لاق

 .(ةدحاو يهف :ةين هل نكت مل وأ «باسحلاو

 نب نسحلا كرف وهو تالا فل ؛ناتنث عقت :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .هللا همحر دايز

 .مالكلا اذه لثمب يأ )١(

 .555/5 ةيانبلا .هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ يأ (۲)



 1۳ قالطلا عاقيإ باب

 عقَت : نيتنث عم ةدحاو ل ىون نإو ثالث يهف : نيتنثو ةدحاو / ىون نإف

 .ةدحاو عقت : فرظلا ئون ولو « ثالثلا

 ناتن يهف : باسحلاو برضلا ىونو 0 يف نّيتنثا : لاق ولو

 «بورضملا ةدايز يف ال «ءازجألا ريثكت يف هرثأ برضلا لمع نأ :انلو

 .اهددعت بجوي ال :ةقيلطتلا ءازجأ ٌريثكتو

 :واولا فرح نإف «هّلوتحي هنأل ؛(ثالث يهف :نيِتْنْيو ةدحاو ئون نإف)

 "”فورظملا ىلإ ٌمّمِجُي فرظلاو «عمجلل
 .نيتنثو ةدحاو :هلوق يف امك دعو تناوب اركب تاور

 .(ثالثلا عَ :نيتنث عم ةدحاو ئون نإو)

  ۰ا ٠ 0 ١ 4 0
 ف خدا :ئلاعت هلوق يف امك «عم :ئنعمب يتأت :يف :ةملك نأل

 يداع عم يأ 279/رجفلا .«ىِدَبِع

 وغليف ءًافرظ ُحلصَي ال قالطلا نأل ؛ (ةدحاو حقت ةت :فرظلا ئون ولو)

 .يناثلا ٌركِذ

 .(ناتنث

 ديزم ال نكل «ًاعبرأ نوكت نأ هّئيضق نأل ؛ثالث :هللا همحر رفز دنعو
 .ثالثلا ىلع قالطلل

 .هاّنيب ام الع «لوألا روكذملل ٌرابتعالا :اندنعو

 .فورظملا عمجي جي فرظلاو : خسُت يفو )١(



 قالطلا عاقيإ باب 1٤

 .ةعجرلا كلمّيو ءةدحاو يهف : ماشلا ئلإ انه اه نم قلاط تنأ : لاق ولو

 يف «لاحلا يف ٌقلاط يهف : ةكم يف وأ ءةكمب قلاط تنأ : لاق ولو
: 
 . دالبلا لك

 .رادلا يف قلاط تنأ : هلوق كلذكو

 .ةضيرم تنأو قلاط تنأ : لاق اذإ اذكو
 . ءاضقلا يف نبدي مل : تضرم نإ : ئون نإو » :. هَ « * 5 ۰ .٠

 كلمَيو «ةدحاو يهف :ماشلا ىلإ انه اه نم قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق

 .(ةعجرلا

 :لوطلاب قالطلا فّصَو هنأل ؛ةنئاب يه :هللا همحر رفز لاقو

 .اهلك نكامألا يف َمَقَو :عقو ئتم هنأل ؛رّصِلاب هقصو لب ءال :انلق

 «لاحلا يف قلاط يهف :ةكم يف وأ «ةكمب قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق

 .دالبلا لك يف

 «ناكمب صّصختتي ال قالطلا نأل ؛(رادلا يف قلاط تنأ :هلوق كلذكو

 .ناكم نود

 فزت هنأ 6 ءايقق و فيفا < كم آو ع قاز

 .رهاظلا فالخ وهو ءَرامضإلا

 .ةضيرم تنأو قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو) :لاق

 .ءاضقلا يف نْيَدُي مل :تضرم نإ :ئون نإو



 10 قالطلا عاقيإ باب

 .ةكم لخدت ئتح قّلطت مل : ةكم تلخد اذإ قلاط ٍتنأ : لاق ولو

 هنأل ؛(ةكم لخدت تح قّلطت مل :ةكم تلخد اذإ ٌقلاط تنأ :لاق ولو

 .لوخدلاب هقّلع

 نيب "ةبراقمل ؛لعفلاب قلعي :رادلا كلوخد يف قلاط تنأ :لاق ولو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةيفرظلا رذعت دنع هيلع لمُحف «فرظلاو طرشلا

FF FF FFدع  

 .نونلاب .ةنراقمل :خسُن يفو .امهنيب ةبسانمل يأ )١(



 لمت 1

 لصف

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 .رجفلا عولطب اهيلع قالطلا عفو : ًادغ قلاط ٍتنأ : لاق ولو

 نيتقولا لوأب َدَحْوي هنإف : مولا ًادغ وأ ءًادغ ويلا قلاط تنأ : لاق ولو

 .هب هَوُفَت يذلا

 و 0

 لصف

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 ؛(رجفلا عولطب اهيلع قالطلا َعَقَو :ادغ قلاط ٍتنأ :لاق ولو) :لاق

 صيصضختلا ئوت هنأل ؟ءاضق آل ءةنايد قدص :راهنلا رخآ هب ئوت ولو

 .رهاظلل ٌفِلاخم هنكل ءهُلِمَتحَي وهو «مومعلا يف

 لوأب خؤي هنإف :مويلا ًادغ وأ ءًادغ مويلا قاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 ؛دغلا يف :يناثلا يفو «مويلا يف :لوألا يف عقيف «(هب هوَ يذلا نّيتقولا

 .ةفاضإلا لمتحي ال ٌرَّجنملاو ءًأزيجنت ناك :مويلا :لاق اّمَل هنأل

 لاطبإ نم هيف امل ؛ُرَجنَتَي ال فاضملاو «ةفاضإ ناك :ًادغ :لاق اذإو

 .نيلصفلا ىف ىناثلا ظفللا اًعَلَف «ةفاضإلا



 ۱۷ نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 ءاضقلا يف نيد : راهنلا رِخآ تيون : لاقو «ِرلَغ يف قلاط ٍتنأ : لاق ولو

 .ةصاخ ءاضقلا يف نيد ال : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع وهو
 . ءيش عقي مل : مويلا اهجّوزت دقو «سمأ قلاط ٍتنأ : لاق ولو 3 ك . 3 3 0-4

 يف نيد :راهنلا َرخآآ تيون :لاقو لغ يف قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ءاضقلا

 عيمج يف قالطلاب اهَفّصَو هنأل ؛(ةصاخ ءاضقلا يف نيد ال :الاقو

 .هاّكيب ام ىلع ءادغ :هلوق ةلزنمب راصف ءدغلا

 :يف :َفُذَح ّنأل اذهو «ةينلا مدع دنع هنم ءزج لّوأ يف عقي اذهلو

 .نيلاحلا يف ٌفْرَظ هنأل ؛ءاوس :هتابثإو

 «فرظلل :يف :ةملك نأل ؛همالك ةقيقح ئون هنأ :هللا ةمحر ةفينح يبألو

 .مجازملا مدع ةرورض ؛لوألا ءزجلا َنّيعتو «باعيتسالا يضتقت ال ةيفرظلاو

 .يرورضلا نم رابتعالاب ئلوأ يدصقلا نييعتلا ناك :راهنلا ٌرخآ َنّيع اذإف

 هذهب اهقصو ثيح «باعيتسالا يضتقي هنأل ؛ًادغ :هلوق فالخب

 .دغلا عيمج ىلإ ًافاضم ٍةفصلا

 .يرمع نموصأل هللاو :لاق اذإ :هريظن

 .يرمع يف َنَموصأل هللاو :لوألا ٌريظنو

 .رهدلا يف :و ءًرهدلا :اذه ئلعو

 ؛(ءيش عقي مل :مويلا اهجّوزت دقو «سمأ قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف ۸

 . ةعاسلا حقو : سمأ نم لوأ اهجّوزت ولو
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 . ءيش عقي مل : كجّوزتأ نأ لبق قلاط تنأ : لاق ولو

 ام ئتم : وأ ءِكقَّلطأ مل ئتم : وأ «كّقلطأ مل ام قلاط تنأ : لاق ولو

 .تَقلَط :ةكمو «كفّلطأ مل

 :لاق اذإ امك ؛"”وغليف «قالطلا ةّيكلامل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هدئسأ هنأل
 .قلنأ نأ لبق قلاط تنأ

 ةا اهنوك نع وأ «حاكنلا مدع نع ًارابخإ هُحيحصت ْنكمُي هنألو

 .جاوزألا نم هريغ قيلطتب

 ىلإ هدّئسأ ام هنأل ؛(ةعاسلا ر عو : : سمأ نم لوأ اهجوزت ولو) :لاق

 ىف ءاشنإلاو «ءاشنإ ناكف اا ارابخإ هككحسم نكمي الو «ةيفانم ةلاح

 .ةعاسلا عقيف «لاحلا يف ءاشنإ :يضاملا

 هنأل ؛(ءيش قي مل :كجّوزتأ نأ لبق قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 وأ «ٌمئان وأ يبص انأو كّدقَلط :لاق اذإ امك راصف «ةيفانم ةلاح ىلإ هدئسأ
 .انركذ ام ىلع ءازابخإ حّحصي

 ئنم :وأ «كّقلطأ مل ئتم :وأ «كقّلطأ مل ام قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 نع لاخ ٍنامز لإ قالطلا فاضأ هنأل ؛(َتَقْلَط :تكسو «كقلطأ مل ام

 "تكس ثيح جو دقو «قيلطتلا

 فورظ نم امهنأل ؛تقولا يف حيرص :ام ئئتمو :ئتم :ةملك ّنأل اذهو
 .نامزلا

 .دانسإلا يأ )١(



 5 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 . تومي ئتح اط مل : كفا مل نإ اط وتن : لاق ولو

 قلطت مل : كقلطأ مل ام اذإ : وأ كّقلطأ مل اذإ قاط تنأ : لاق ولو

 .تَكَس نيح قلطت : الاقو ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع تومي ئتح

 :۳۱/ میرم .# اح تمد ام :"”ئلاعت هللا لاق "تقول :ام :ةملك اذكو

 .ةايحلا تقو يأ

 ع هم هٌ

 نأل ؛(تومي ئتح قلطت مل :كقلطأ مل نإ قلاط ٍتنآ :لاق ولو) :لاق

 تآ مل نإ :هلوق يف امك «طرشلا وهو «ةايحلا نع سأيلاب الإ ققحتي ال مدعلا
 .ةرصبلا

 .حيحصلا وه «هتوم ةلزنمب :اهّنومو

 مل :كّقلطأ مل ام اذإ :وأ كّمَلطأ مل اذإ قِلاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 ر و

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع تومي تح قلطت

 5 75 5 04 م ر و

 :ئلاعت هللا لاق «تقولل :اذإ :ةملك نأل ؛(تكس نيح قلطت :الاقو

 .١/ريوكتلا .# ت روک سما اذ"

 : "”ههلئاق لاقو

 وو ل و و م” نى سرع وأ ةي < 0

 بدنج ئعدي :سيحلا ساحي اذإو اهل ئعدأ :ةهيرك نوكت اذإو

 .ام ىتمو «ىتم :ةلزنمب راصف

 ضعب يف تبثم :تقولل :ظفلو 0774/7 ةيانبلا .تقولل لمعتست يأ )١(

 .ةيانبلا يف كلذكو «ةيادهلا تاعبط

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ئسيع نع ةياكح (1)
 .*1/0/ ةيانبلا .مظانلا مسا يف فلت ()



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف ۱۷۰

GS ©. o» o ®» &ه جو ٠ هوو ىو. هوه ىو هاه هه هاهو هاه هيه هاه هاهو هه واهو واو ده ده ده  

 ءًاضيأ طرشلا يف لّمعتسُت :"اذ E :هللا همحر ةفينح يبألو

 : ””وهلئاق لاق

e 4 5 0,ٍلّمَجَتف "'ةصاصتخ كص اذإو ئنغلاب كبر كانغأ ام نَْتساو ت س 2 ص ا 7  

 :تقولا هب ديرأ نإو «لاحلا يف ْقّلطَت مل :طرشلا “هب ديرأ نإف

 .لامتحالاو كشلاب ُقلطت الف ءقلطَت

 نم ٌرمألا جرخي ال :تقولل هنأ رابتعا ىلع هنأل ؛ةئيشملا ةلأسم فالخب

 جرخي الف ءاهدي يف راص ٌرمألاو «جرخي :طرشلل هنأ رابتعا ئلعو ءاهدي

 .لامتحالاو كشلاب

 يف عقي :تقولا ئون اذإ امأ بلا ةين هل نكت مل اذإ اميف فالخلا اذهو
 .لاحلا

 و ر 5 تا ص

 .امهلوتحي ظفللا نأل ؛رمعلا رخآ يف عقي :طرشلا ئون ولو

 خسنلا امأو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :اذإ :ةملك نأ :ةلمج تءاج اذكه )١(
 .اذإ :ظفل يأ :هنأ :ظفل نم دارملاو :تلق .ًاضيأ طرشلا يف لمعتسُي هنأ :اهيفف ةيطخلا

 يئاطلا متاح يرصاعم نم «يميمتلا يمجربلا فافخ نب سيق دبعل تيبلا (۲)
 ."/1/5 ةيانبلا .تاقّلعملا يف ةروهشم ةديصق نم «لماكلا نم وهو «ينايبذلا ةغبانلاو

 .ةعاجم يأ (۳)

 .اذإ :ظفل يأ (5)



 ۱۷۱ نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 . ةقيلطتلا هذهب قلاط يهف : قلاط تنأ ِكفلطأ مل ام قلاط تن : لاق ولو
 .تقلط :ًاليل اهجّوزتف : قلاط تنأف ِكُجّرزتأ موي : ٍةأرمال لاق نمو

 هذهب قلاط يهف :قلاط ٍتنأ كقلطأ مل ام.ّقلاط ٍتنأ :لاق ولو) :لاق
 .هب الوصوم كلذ لاق :هانعم ء(ةقيلطتلا

 لوق وهو ءاهب ًالوخدم تناك نإ ناعقيف فاضملا عقي نأ سايقلاو

 :هلوق نامز وهو «لق نإو هيف اهّقلطب مل نامز جو هنأل ؛هللا همحر رفز
 00 نأ لبق :قلاط تنأ

 ؛"لاحلا ةلالدب «نيميلا نع ىنثتسم ٌربلا نامز نأ :ناسحتسالا هجو

 ٌردقلا اذه لعجي نأ الإ ربلا قيقحت 3-1 الو ءٌدوصقملا وه ّربلا نأل

 ۰ هک
 «هتعاس نم ةَلَلاب لّغتشاف «َرادلا هذه كسي ال َفَلَح نم :هّلصأو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ ناميألا باب يف كيتأي ام ىلع «''هئاوخأو

 :اليل اهجوزتف :قلاط تنآف كُجَوزتأ موي :ٍةأرمال لاق نّمو) :لاق
 لعفب نرَق اذإ هيلع لَمحيف «راهنلا ضايب هب دريو ٌرَكذُي مويلا نأل ؛(تقلط
 ٠ .هبقيلأ اذهو ٌنايعملا هب دار هنأل ؛ديلاب ُرمألاو «موصلاك دمي

 .تقولا قّلطم هب ُداريو ركذيو

 .هلاح ةلالدب :خسُت يفو )١(

 هَعَّرَتف .هسبال وهو بوثلا اذه رلي ال :هلوق يهو «فّلَح نم :تاوخأو يأ )١(
 .اهبكار وهو ةبادلا هذه بكري الو «لاحلا يف



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ىف ۱۷۲

 6006 .٠ . و ا. هو واو ده و. هو واه و ده واود.« هواه GG GG QQ ههه هاه ي ي ي 4 ي م ياو

 :هب دارملاو «17١/لافنألا .# رمد ٍنِيَمَوَي مهل نمو # :ىلاعت هللا لاق

 نم قالطلاو ٌجّوزتلاو ءّدتمَي ال لعفب نر اذإ هيلع لمحيف «تقولا قلطم
 .راهنلاو ليللا مظتنَيف «ليبقلا اذه

 ئون هنأل ؟ءاضقلا ىف نيد :ةصاخ راهنلا ضايب هب تيتع :لاق' ولو
 ص شا 5 و 2

 «ةصاخ ضايبلا لوانتي راهنلاو «داوسلا الإ لوانتي ال لیللاو «همالك ةقيقح

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"ةغللا وه

3Fد د د د  

 .ةغللا وه اذهو «ةصاخ ضايبلا الإ لوانتي ال ٌراهنلاو :ةيادهلا تاعبط يفو )١(



 ۷۳ لصف

 لصف

 .ًاقالط ئون نإو ءيشب سيلف : قاط كنم انأ : هتأرمال لاق نّمو

 يهف : قالطلا يوني «مارح ِكيلع انأ : وأ «نئاب كنم انأ : لاق ولو

 . قلاط

 لصف

 ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 .ًاقالط ئون نإو ءيشب سيلف :قلاط كنم انأ :هتأرمال لاق نّمو) :لاق

 يهف :قالطلا يوني «مارح كيلع انأ :وأ «نئاب كنم انأ :لاق ولو

 .(قلاط

 ؛ئون اذإ ًاضيأ لوألا هجولا يف قالطلا عقي :هللا همحر '”يعفاشلا لاقو

 ءءطولاب ةبلاطملا يه تكلم ىتح «نيجوزلا نيب كرتشم حاكنلا كلي نأل

 .نيكمتلاب ةبلاطملا وه كلمي امك

 .امهنيب كرتشم لجلا اذكو

 ءاهيلإ ًافاضم حص امك «هيلإ ًافاضم حصيف ءامهتلازإل عضو قالطلاو

 .ميرحتلاو ةنابإلا يف امك

 )١( بذهملا ۳/٠١.



 ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف 2:

 . ءيشب سيلف : ال وأ «ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو

 ئرت الأ «جوزلا نود .""اهيف وهو «ديقلا ةلازإل م عضو قالطلا نأ :انلو

 .جورخلاو ءرخآ جوزب جوزتلا نع ةعونمملا يه اهنا

 «كِلام جوزلاو ءةكولمم اهنأل ؛اهيلع وهف :كلملا ةلازإل ناك ولو
 .ةحوكنم :تيمس اذهلو

 .امهنيب ةكرتشم يهو «ةلصؤولا ةلازإل اهنأل ؛ةنابإلا فالخب

 تصف ا رم وهو: حلا ةلازإل هنأل ؛ميرحتلا فالخبو

 .اهيلإ الإ قالطلا ةفاضإ ا و ءامهيلإ امهتفاضإا

 .(ءيشب سيلف :ال وأ «ةدحاو قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق

 ريغ نم «("ريغصلا عماجلا» يف هركذ اذك :هنع هللا يضر لاق

 .ًاريخآ هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو «يفالخ

 :ًالوأ هللا همحر فسوي ىبأ لوق وهو «هللا همحر محم لوق ْئىلعو

 .ةيعجر ةدحاو قّلطَت

 :هتارمال لاق اذإ اميف : قالطلا بانك ىف هللا ةمخر دمحم لوق رد
 ۰ .ءيش ال أ «ةدحاو قلاط تنأ

 .نيتلأسملا نيب قرف الو

 ىلع لجرلل لصح حاكنلل ديقلا ينعي «جوزلا نود «ةأرملا يف ديقلا يأ )١(

 .لجرلا ىلع ةأرملا ال «ةأرملا

 ) )۲ص؟٠١.

 .لصألا باتك نم يأ (۳)



 1۷0 ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 .ءيشب سيلف : كتوم عم : وأ «يتوم عم قلاط تنأ : لاق ولو

 5210 ةأرملا ٍتَكَلَم وأ ءاهنم ًاصْقِش وأ «هتآرما جوزلا َكَّلَم اذإو

 ناور هللا احر يسم نیک لكلا لقا ا روكذملا ةاكولو

 «ىفنلا نيبو اهنيب :وأ :ةملك لوخدل ؛ةدحاولا ىف كشلا لخدأ هنأ :هل

 1 .قلاط نأ :هلوق ئقبيو «ةدحاولا رابتعا طقسيف
 «عاقيإلا لصأ يف ًكشلا لخدأ هنأل ؛ال وأ قلاط ٍتنأ :هلوق فالخب

 ْ .عقي الف

 ئرت الأ «ددعلا ركذب ٌعوقولا ناك :ددعلاب َنِرَق ئتم فصولا نأ :امهلو
 ناك ولو ءًاثالث ىلطت :ًاثالث قلاط تنأ :اهب لوخدملا ريغل لاق ول هنأ
 .ثالثلا رك اَمَلَل :فصولاب عوقولا

 «فوذحملا ةدحاولاب توعنملا وه امنإ ةقيقحلا يف عقاولا نأل اذهو

 رم ام ىلع «ةدحاو ةقيلطت قلاط تنأ :هانعم

 (”لصأ يف ًالخاد كشلا ناك :هل ًاتعن ٌددعلا ناك ام عقاولا ناك اذإو
 .ءيش عقي الف «عاقيإلا

 ؛(ءيشب سيلف :كتوم عم :وأ «يتوم عم قلاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 اهتومو «ةيلهألا يفاني هوم نأل ؛هل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا فاضأ هنأل

 .امهنم دب الو «ةيلحملا يفاني
 ةأرملا تكلم وأ ءاهنم ًاصقيش وأ ءهتأرما جوزلا كلم اذإو) :لاق

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :لصأ :ظفل (1)



 ءاسنلا ئلإ قالطلا ةفاضإ يف ۱۷٦

 امهنيب ةقرفلا ٍتَمَقَو : هنم ًاصقش وأ ءاهجوز

 .ءيش عقي مل : اقلط مل ءاهارتشا ولو

 «كايإ كالوم قتع عم نيتي قلاط ِتنأ : هريغل مَ يهو اهل لاق نإو
 ةعجّرلا جوزلا َكَلَمو «نيتنث َتَقْلَط : اهالوم اًهقتعأف

 .نْيكلِملا نيب ةافانملل ؛(امهنيب ةقرفلا تعفو :هنم ًاصقيش وأ ءاهجوز
 .ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب عامتجاللف :هايإ اهكْلِم امأ

 مايق عم ةرورض الو «يرورض حاكنلا كلي نألف :اهايإ هكْلِم امأو

 .حاكنلا يفتنيف ؛نيميلا كلم

 يعدتسي قالطلا نأل ؛ (ءيش عقي مل : :اهّقَّلَط مث ءاهارتشا ولو) :لاق

 .هجو لك نم الو هجو نم ال «يفانملا عم هل ءاقب الو «حاكتلا مايق

 ل ؛قالطلا عقي ال :هنم ًاصقيش وأ ِهْنَكَلَم اذإ اذكو

 لصفلا فالخب ةو ةدعلا نأل ٠ عقب هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .“هل اهؤطو لح ئتح «كلانه َةدِع ال هنأل ؛"”لوألا

 الوم قع عم نين قلاط تنأ :هريغل مآ يهو اهل لاق نإو) : لاق

 لع هنأل ؛(ةعجرلا جوزلا كلمو أ ف تقلط :اهالوم اهقتعأف «كايإ

 هذهو «حاكنلا كلم ثيح نم يأ :هجو لك نم الو «ةدعلا ثيح نم يأ )١(

 ."85/5 ةيانبلا رظني «ءاقب الو :هلوقب ةقلعتم ةلوقملا

 ."85/5 ةيانبلا .هتأرما جوزلا كلم اذإ ام وهو (؟)

 .ةيناثلا ةروصلا يف قالطلا يأ 0

 .نيميلا كلمب يأ (5)

 .ه۷۹۷ ةيناطلسلا ةخسنلا يف ةتبثم :نيتنث تقلط :هلوق (0)



 ۱۷V ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف

 اذإ : ىلوملا اهل لاقو «نيتنث قلاط تنأف دغ ءاج اذإ :اهل لاق ولو
 24 3 و 0

 ١ . ؛هريغ اجوز حکنت ئتح هل لت مل : دغلا ءاحف «ةرح تنأف دغ ءاج

 .امهمظتني ظفللا نأل ؛ قتعلا وأ قاتعإلاب قيلطتلا

 هب قلعت مكحللو «دوجولا ِرَطَخ ىلع ل نوكي ام : طرشلاو

 .ةفصلا هذهب ””روكذملاو

 ًاقيلطظت فرصتلا ريصي تاقيلعتلا يف نأ ؛*لطتلا : "ب ةدّلعملاو

 «هدعب دجوي :قتعلا وأ قاتعإلاب ًاقّلعم قيلطتلا ناك اذإو ءاندنع طرشلا دنع
 اهفداصيف «قتعلا نع ًارخأتم قالطلا نوكيف < «قيلطتلا دعب دجوي قالطلا مث

 .نيتنلاب ةظيلخ ةمْرح مرح الف «ةرح يهو
 .نآرقلل : عم :ةملك نأ وهو ا

 ا تم رشتا » :ئلاعت هلوق يف امك «”رخأتلل ُركَذُت دق
 .طرشلا ئنعم نم انركذ ام ليلدب هيلع لّمحّبف «حرشلا ةروس 0 سرلا عم

 :ئلوملا اهل لاقو «نيتنث قلاط تنأف دغ ءاج اذإ :اهل لاق ولو) :لاق

 «هريغ ًاجوز مكنت ئئتح هل لت مل :دغلا ءاجف «ةرح تنأف دع ءاج اذإ

 فؤجولا رطخ الع توكيو :ءامودغم نوكيا طرشلا نأ مِلَع دقو يأ )١(
 ."م5//1 ةيانبلا .دوجولا رطخ ىلع طرش ةباثملا هذهب قاتعإلاو قتعلاو

 .دوجولا رطخ ىلع مودعم قتعلا يأ (۲)

 .قتعلاب يأ (۳)

 .قالطلا ال (5)

 .ريخأتلل :خسُت يفو (5)

 .رخأتلل :عم :ةملك ركذتف ءرسعلا دعب يأ (5)



 ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف 1۸

 : * + 0 7 و و

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «ضّيِح ثالث اهُندِعو

 ةعجرلا كلمَي اهجوز : هللا هيحر دمحم لاقو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «ضيِج ثالث ادعو

 نَرَق جوزلا نأل ؛(ةعجرلا كِلمَي اهجوز :هللا همحر محم لاقو

 .قتعلا ئلوملا هب َقَّلع يذلا طرشلاب هّقَلع ثيح «ئلوملا قاتعإب ٌعاقيإلا
 .هلَلِع هنأل ؛قاتعإلا نراقي قتعلاو .طرشلا دنع ًاببس "”قّلعملا دقعني امنإو

 رور ىلا ًانراقم قيلطتلا نوکیف «لعفلا عم ةعاطتسالا : هّلصأ

 .ضيح ثالثب اهُتدع ٌرَدَقُت اذهلو «لوألا ةلأسملاك راصف «قتعلا دعب قلطَتق

 اهفداصي قتعلا مث «قتعلا ئلوملا هب قلع امب قالطلا قلع هنآ :امهلو

 ا sl «قالطلا اذكف ءّةمأ يهو

 عقيف «ئلوملا قاتعإب قيلطتلا قلع هنأل ؛ لوألا ةلأسملا فالخب

 .هانرّرق ام ىلع «قتعلا دعب قالطلا

 :طايتحألاب اهيف ذوي هنأل ؛ةدعلا فالخيو

 .طايتحالاب اهيف خؤي ةظيلغلا ةمرحلا اذكو

 :ِهُّيَلِع هنأل ؛قاتعإلا نراقُي ناك ول قتعلا نأل ؛ لاق ام ىلإ هچو الو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نانرتقيف ءًاضيأ هلع هنأل ؛قيلطتلا نراقُي قالطلاف

 ني 3F يا

 .قّلعملا قالطلا يأ (۱)
 ."97 /57 ةيانبلا .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (۲)



 ۱۷4 لصف

0 2 

 لصف

 هفصوو «قالطلا هيبشت يف

 : ئطسولاو ةباّبسلاو ماهبإلاب ريشي ءاذكه قلاط ٍتنأ : هتأرمال لاق نمو
 ىلإ

 . ثالث ىهف

 7 ٠

 لصف

 هفصوو «قالطلا هيبشت يف

 ةبابسلاو ماهبإلاب ريشي ءاذكه قلاط تنأ :هتأرمال لاق نّمو) :لاق
 يف ددعلاب ملعلا ديت عباصألاب ةراشإلا نأل ؛(ثالث يهف :ئطسولاو 02 4 34 42 3 5 0

 .مهبملا ددعلاب تّئرتقا اذإ ةداعلا

 .ثيدحلا ."“"اذكهو ءاذكهو ءاذكه ٌرهشلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .ةدحاو ىهف :ةدحاوب راسا نإو

 .انلق اّمِل ؛ناتنث يهف :نيتنثلاب راشأ نإو

 اي ةفومضملاب هل «ةروشنملاب عقت ةت راشإلاو

 اهنم ةمومضملابف :اهروهظب راشأ اذإ :ليقو

 ةرملا يف ماهبإلا ضبقو «نيترم ًاعيمج رشعلا هيدي عباصأب ًالوأ راشأ يأ )١(
 دع ارت «تارم ثالث امهب ئرخأ ةرم راشأو ءاموي نيرشعو عست نع ًاريبعت «ةثلاثلا

 . ٠۲۷/٤ يرابلا حتف ها .ًاموي نيثالث

 )۱٠۸۰١(. ملسم حيحص «(۱۹۱۳) يراخبلا حيحص (۲)



 هفصوو « قالطلا هيبشت ىف 1۸۰

 نأ لثم ءتئاب ناك :ةدشلاو ةدايزلا نم برضب قالطلا صو اذإو
 .ةّنبلا وأ ئاب قلاط تنأ : لوقي

 : نیتمومضملاب ةراشإلا ئون ولف : اهنم ةروشنملاب ةراشإلا عقت ناك اذإو

 اف 1: تايد قصي

 يفو «ةنايد ناتن :ئلوألا يف عقت ىتح فلاب ةراشإلا ئون اذإ اذكو
 .رهاظلا فالخ هنكل «هّليتحي هنأل ؛ةدحاو : ةيناثلا

 «مّهبملا ددعلاب ةراشإلا نرتقت ال هنأل ؛ةدحاو ٌعقت :اذكه :لقي مل ولو

 .قلاط تنأ :هلوقل ٌرابتعالا يقف

 ثم ءًانئاب ناك :ةدشلاو ةدايزلا نم برضب قالطلا ل

 .(ةّنبلا وأ ء”رئاب قلاط تنأ :لوقي نأ

 نأل ؛اهب لوخدلا دعب ناك اذإ ًايعجر حق :هللا همحر '' ”يعفاشلا لاقو

 «عورشملا فالخ ةنونيبلاب و ناكف «ةعجرلل م 2 رش قالطلا

 م ل

 لوخدلا لبق ةنونيبلا نأ ئرت الأ هدف اوس امہ هنضو::هلآ الو
 .نيلمتحملا دحأ نييعتل فصولا اذه نوکیف ءا خت ةدحلا دو اه

 وأ «ةين هل نكت مل اذإ ةنئاب ةدحاو عقتف «ةعونمم :"”ةعجرلا ةلأسمو
 .نيتنثلا ئون

 )١( مألا ١/٠۳١۰.

 ا : خس يف تطبضو قفز

 ) )۳.ةعجر ال نأ لع قلاط تنأ :هلوق يأ



 ۱۸۱ هفصوو «قالطلا هيبشت ىف

 ثبخأ : لاق اذإ اذكو «قالطلا شحفأ قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو

 .ةعدبلا قالط وأ .ناطيشلا قالط :لاق اذإ اذكو .هأوسأ وأ «قالطلا

 .لّبجلاك : لاق اذإ اذكو

 ا ل ؛ثالثف :ثالثلا ئون اذإ امأ

 رخأ :ةتبلا وأ «رئاب :هلوقبو ةدحاو :قلاط: خنت نأ :هلوقب ىّنع ولو

 .عاقيإلا ءادتبال حلصي ١ فصولا اذه نأل ؛ناتنئاب ناتقيلطت عقت

 فصوي امنإ هنأل ؛(قالطلا شحفأ قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو) :لاق

 .نئاب :هلوقك راصف «لاحلا يف ةنونيبلا وهو «هرثأ رابتعاب فصولا اذهب
 .انركذ اّمِل ؛(هأوسأ وأ «قالطلا ثبخأ :لاق اذإ اذكو) :لاق

 يعجرلا نأل ؛(ةعدبلا قالط وأ «ناطيشلا قالط :لاق اذإ اذكو) :لاق

 .ًانئاب :ناطيشلا قالطو «ةعدبلا :هّلوق نوكيف ءةّسلا وه

 نوكي ال هنأ :ةعدبلا قلاط تن نأ :هلوق يف هللا همحر فسوي يبأ نعو

 «ضيحلا ةلاح يف عاقيإلا ثيح نم نوكت دق ةعدبلا نأل ؛ةينلاب الإ ًانئاب

 .ةينلا نم دب الف

 قالط وأ «ةعدبلل نطو :لاق اذإ هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 ةلاح يف قالطلاب ققحتي دق فصولا اذه نأل ؛ًايعجر نوكي :ناطيشلا

 .كشلاب ةنونيبلا تبثت الف «ضيحلا

 ال ءةدايز بجوي هب ةيبشتلا نأل ؛(لّبجلاك :لاق اذإ اذكو) :لاق

 فصولا ةدايز تابثإب كلذو «ةلاحم



 هفصوو «قالطلا هيبشت ىف 1۸۲

 : تيبلا ءلم وأ ءيفلأك وأ «قالطلا ّدشأ قلاط ٍتنأ : اهل لاق ولو

 . ًاثالث یونی نأ الإ «ةنئاب ةدحاو ىهف

 .انلق اّمِل ؛لبجلا لثم :لاق اذإ اذكو

 هاو ءىش ليلا نال + اجر نركب هللا خر تسوي نبأ لار

 ."”هدحوت يف هب ًاهيبشت ناكف

 ءلم وأ ءيفلأك وأ «قالطلا ًدشأ ٌقلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق

 ١ .(اثالث يوني نأ الإ «ةنئاب ةدحاو يهف :وتيبلا

 َضاقتنالا ليتحي ال هنأل ؛ٌنئابلا وهو «ةدشلاب هّمَصَو هنألف :لوألا امأ

 .هلمتحيف :يعجرلا امأ «ضافترالاو

 .ردصملا هركذل :ثالثلا ةين حصت امنإو

 ددعلا يفو «ةرات ةوقلا يف هيبشتلا اذهب ُدارُي دق هنألف :يناثلا امأو

 «نّيرمألا ةين حصتف «ةوقلا هب ٌداريو «"”لجر يفلأك وه :لاقُي «ئرخأ

 / .امهلقأ تبثي :اهنادقف دنعو

 ءددع هنأل ؛ةينلا مدع دنع ثالثلا عقت هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .يفلأ ددعك قلاط ٍتنأ :لاق اذإ امك راصف ءًارهاظ ددعلا يف ُهيبشتلا هب ُدارُيف

 هؤلمي دقو «هسفن يف همّظِعل تيبلا المي دق َءيشلا َنألف :ثلاثلا امأو

 .لقألا تبثي :ةينلا مادعنا دنعو «هتين تحص :ئون كلذ ياف «هترثكل

 .هديحوت :خسُت يفو )١(

 .يفلأك :ئرخأ يفو فلآ وه :خسُ يفو (۲)



 ۱A۳ هفصوو «قالطلا هيبشت ىف

 يهن : ةليوط وأ «ةضيرع وأ «ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ : لاق ولو
 . ةنئاب ةدحاو

 عقي :ءيشب قالطلا هّبش ئتم هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ دنع لصألا مث
 ةيبشتلا نأ رم امل ؛ركذي مل وأ مّظِعلا رك «هب هّبشملا ناك ءيش يأ «ًانئاب

 .يفصَو ةدايز يضتقي
 يأ ءالف :الإو ءًانئاب نوكي :مّظِعلا َرَكَذ نإ :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 امأ «ديرجتلا ىلع ديحوتلا يف نوكي دق ةيبشتلا نأل ؛هب هّبشملا ناك ءيش
 .ةلاحم ال «ةدايزللف : مّظِعلا ٌركِذ

 :سانلا دنع مّظِعلاب فّصوي امم هب هّبشملا ناك نإ :هللا همحر رفز دنعو

 .يعجر وهف :الإو ءًنئاب عقي

 فسوي يبأ عم :ليقو «هللا همحر ةفينح يبأ عم هللا همحر دمحم :ليقو

 .هللا همحر

 لثمو «ةربإلا سأر ٍمَظِع لثم :"”ةربإلا سأر لثم :هلوق يف '"'هلايبو
 .لبجلا مظِع لثم :لبجلا

 يهف :ةليوط وأ «ةضيرع وأ «ةديدش ةقيلطت ٌقلاط تنأ :لاق ولو) :لاق

 امو .: نئابلا وهو ٠ “هيلع ٌدتشي :هكرادت كمي ال ام نأل ؛(ةنئاب ةدحاو

 .مّظِعلا فص نم يأ (۱)
 .5 ٠7/5 ةيانبلا .فالخلا نايب يأ (؟)

 ةفينح يبأ دنع نئاب يهف :ةربإلا سأر لثم قلاط تنأ :اهل لاق اذإ يأ (۳)

 .مّظعلا ركذي مل هنأل ؛فسوي يبأ دنع يعجر «هيبشتلا ناكمل «دمحمو



۱Aهفصوو «قالطلا هيبشت ىف ٤ 

 ه6. هو د .او د. اهو او و هه واه HCMC اه هه هوو هه و هو GO اه ولاه

 o 2 و ص

 . ضرع لوط رمألا اذهل :لاقُي «هكرادت بُعصَي

 ال فصولا اذه نأل ؛ةيعجر اهب عقي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .وغليف «هب قيلي

 ىلع «ةنونيبلا عّونتل ؛هّثين تَّحص :لوصفلا هذه يف ثالثلا ئون ولو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نئاب اهب عقاولاو رم ام

He Fe FF F* 

 )١( ريدقلا حتف نع ًالقن «يدعس ةيشاح .ًاضيأ نئابلا وهف يآ ۳۹۱/۳.



1A0 لصف 

 ى

 لصف

 لوخدلا لبق قالطلا يف

 .اهيلع َنْعَقو : اهب لوخدلا لبق ًاثالث هتآرما لجرلا قَلط اذإو

 . ةثلاثلاو ءةيناثلا عقت ملو «ئلوألاب تئاب : قالطلا قّرَق نإف

 لصف

 لوخدلا لبق قالطلا يف

 ؛(اهيلع َنْعَقو :اهب لوخدلا لبق "ثالث هتأرما لجرلا َقّلط اذإو) :لاق

 ملف ءاّیب ام ىلع ثالث ًاقالط :هانعم نأل ؛ قودحتم ردم 00 نأل

 .ةلمج َنْعَقَيف قدح ىلع ًاعاقيإ :قلاط تنأ : هلوق نكي

 .(ةثلاثلاو «ةيناثلا عقت ملو «ئل وألاب تئاب :قالطلا قرف نإف) :لاق

 عاقيإ ”ارلحاو ( لك نأل ؛ٌقلاط ٌقلاط قلاط تنأ :لوقي نأ لثم كلذو

 «هيلع فقوتي ئتح هّردص يعي ام همالك رخآ يف ْركْذَي مل اذإ ٍةدِح ئلع
 .ةنابم يهو ةيناثلا اهفداصتف «لاحلا يف لوألا ٌعقتف

 .ةدحاو ةعفذ يأ )١(

 .قالطلا وهو (۲)

 .ةدحاو :خسُن يفو قفرفز



 لوخدلا لبق قالطلا يف ۸1٦

 .ةدحاو تعقو : ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ : اهل لاق اذإ اذكو

 .ًالطاب ناك : ةدحاو : هلوق لبق تتامف .ةدحاو قلاط تنأ : اهل لاق ولو

 .ًاثالث وأ «نيتنث قلاط تنأ : لاق اذإ اذكو

 تعقو : ةدحاو اهدعب : وأ «ةدحاو لبق ةدحاو ٌقلاط تنآ : لاق ولو
 و

 .ةدحاو

 ؛(ةدحاو ىق ةا وو ةد قلاط تنأ :اهل لاق اذإ اذكو) :لاق

 .ئلوألاب تناب اهنأ انركذ اَمِ
 ناك :ةدحاو :هلوق لبق تتامف ءةدحاو ٌقلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق

 .(ًالطاب

 ركذ لبق تتام اذإف ءددعلا وه عقاولا ناكف «ددعلاب فصولا رق هنأل

 .لّطَبف < اقيإلا لبق لَحَملا َتاف :ددعلا

 هذهو ءاّنيي اَمِل ؛(ًاثالث وأ «نيتنث قلاط تنأ :لاق اذإ اذكو) :لاق

 .ئنعملا ثيح نم اهّلبق ام سناجُت

 :ةدحاو اهدعب :وأ ءةدحاو لبق ةدحاو ئلاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 .(ةدحاو تعقو

 نإ :"فرظلا فرح امهنيب لحدأو «نيغيش ركذ ثم هنأ :لصألاو

 هلبق ليز ينءاج :هلوقك ءًارخآ را ان ةص ناك :ةيانكلا ءاهب "هر

 .ورمع

 .دعب :و «لبق :وهو )١(

 .فرظلا ةملك يأ (۲)



 ۱۸۷ لوخدلا لبق قالطلا يف

 . ناتن : : ةدحاو اهّلبق ةدحاو قلاط تنأ : لاق ولو

 . ناتنث عقت sS تنآ : لاق اذإ اذكو

 ينءاج :هلوقك «ًالّوأ روكذملل ةفص ناك :ةيانكلا ءاهب اهرقي مل نإو

 .ورمع لبق يز

 يف سیل ا نأل ؛لاحلا يف ٌعاقيإ :يضاملا يف قالطلا عاقيإو

 ؛ئلوألل ةا :ةدحاو لبق ةدحاو قلاط ٍتنآ :هلوق يف للان تعبر

 .ةيناثلا عقت ةت الف «ىلوألاب نيف

 ةنابإلا تلصحف «ةريخألل ةفص :ةدحاو اهّدعب :هلوق يف ُةّيِْعَبلاو

 الا

 نأل ؛(ناتنث مقت :ةدحاو اهّلبق ةدحاو قلاط تن :لاق ولو) :لاق

 يف اهعاقيإ ئضتقاف «ةيانكلا فرحب اهلاصتال ؛ةيناثلل ةفص َةيِلْبَقلا

 يف ٌعاقيإ يضاملا يف عاقيإلا نأ َريغ «لاحلا يف لوألا عاقيإو «يضاملا

 .ناعقيف « "”نانرتقيف ءًاضيأ لاحلا

 نأل ؛(ناتنث عقت :ةدحاو دعب ةدحاو قلاط تن :لاق اذإ رذكو) :لاق

 ئرخألا عاقيإو «لاحلا يف ةدحاولا عاقيإ ئضتقاف «ئلوألل ةفص ةيدحبلا

 ."7نانرتقيف «هذه لبق

 .ناعاقيإلا يأ )١(

 .ناعاقيإلا يأ (۲)



 لوخدلا لبق قالطلا يف ۸۸

 .ناتنث عقت : ةدحاو اهعم : وأ «ةدحاو عم ةدحاو قلاط ٍتنأ : لاق ولو

 تلخدف ءةدحاوو ةدحاو قلاط تنأف َرادلا تلخد نإ : اهل لاق ولو

 .ناتنث عقت : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةدحاو اهيلع تعقو : ًرادلا

 تلخدف ءٌرادلا تلخد نإ ةدحاوو ةدحاو ٌقلاط يتنأ : اهل لاق ولو
 ور

 . نيتنث تَقلَط : َرادلا

 عقت :ةدحاو اهعم :وأ ءٍةدحاو عم ةدحاو قلاط وتن :لاق ولو) :لاق
 .نارقلل :عم :ةملك نأل ؛(ناتنث

 ؛ةدحاو عقت هنأ :ةدحاو اهعم :هلوق يف هللا همحر فسوي يبأ نعو
 .ةلاحم: ل «هنع ينكملا قبس يعدتست ةيانكلا نأل

 دعب ةيّلَحَملا مايقل ؛ اهلك هوجولا يف ناتن عقت :اهب لوخدملا يفو

 .ئىلوألا عوقو

 ةدحاوو ةدحاو قلاط تناف رادلا تلخد نإ : "اهل لاق ولو) :لاق

 عقت :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةدحاو اهيلع تعقو :َرادلا تلخدف

 .ناتنث

 تلخدف ءّرادلا تلخد نإ ةدحاوو ةدحاو ٌقلاط تنأ :اهل لاق ولو

 .قافتالاب «(نيتنث تقلص :رادلا

 صن اذإ امك «ةلمج "نعقيف «قّلطملا عمجلل :واولا فرح نأ :امهل

 .اهب لوخدملا ريغل يأ )١(
3 2 

 ناقلعتيف :لوقي نأ يغبني ناك 57١/5: ةيانبلا يف لاق .نقلعتيف :خسُت يفو (۲)

 ها .ةينثتلاب «ناعقي وأ



 1 لوخدلا لبق قالطلا يف

 .٠ 6و 6. هو ا. هوا و و ولو و واه هلو هه هو اوه ىو هه و هاو وه هه واو اواو هو »ا واو SG هاه

 .طرشلا رخأ وأ «ثالثلا ىلع

 :لوألا رابتعا ئلعف «بيترتلاو َنارِقلا لمتحي َقّلطملا عمجلا نأ :هلو

 هذهب "زجن اذإ امك «""ةدحاو الإ عقت ال :يناثلا رابتعا ئلعو «ناتنث عقت

 .كشلاب ةدحاولا ىلع دئازلا عقي الف «ةظفللا

 لوألا تفوت «مالكلا رص ٌريغم هنأل ؛طرشلا َرَخأ اذإ ام فالخب

 ."فقوتي ملف «طرشلا مدق اذإ امف رغم الو لمح قيقا هيلع

 لا ركذ اهن «فذلفللا اده اغ وف افلا فر طع ولو

 .هللا همحر

 ءافلا نأل ؛قافتالاب «ةدحاو عقت هنأ :هللا همحر ثيللا وبأ هيقفلا ٌركذو هع 4 و 5 0

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءحصألا وهو «بيقعتلل

RF FR FRنا  

 .ةدحاو الإ :بصنلاب خسن يف تطبسضو )١(

 .طرشلاب قّلعي مل يأ (۲)
 .مالكلا ردص يأ (۳)



 لصف ۱4۰

0 # 

 لصف

 وأ «ةّينلاب الإ قالطلا اهب عقي ال : تايانكلا وهو «يناثلا برضلا امأو

 .لاحلا ةلالدب

 2 0 0 4+ 7 0 ىلإ ## او
 عقي الو «يعجرلا قالطلا اهب عقي ظافلأ ةثالث اهنم : نيبرض ىلع يهو

 1 5 و ع

 .ةدحاو ثنأو ءِكَمِحَر يئربتساو «يدتعا : هلوق يهو «ةدحاو الإ اهب

0 0 

 لصف

 قالطلا تايانك يف

 الإ قالطلا اهب عقي ال :تايانكلا وهو يناثلا برضلا امأو) :لاق

 «هريغو هّلوَكحت لب «قالطلل ةعوضوم ريغ اهنأل ؛(لاحلا ةلالدب وأ «ةّينلاب

 .هتلالد وأ «نييعتلا نم دب الف

 «يعجرلا قالطلا اهب عقي ظافلأ ةثالث اهنم :نْيَبرض ىلع يهو) :لاق

 تنأو .يكمجر ىئربتساو «يدتعا :هّلوق ىهو ةدحاو الإ اهب عقي الو

 .(ةدحاو

 و

 معن دادتعا لوتحتو «حاكنلا نع دادتعالا لمتحت اهنألف :ئلوألا امأ
 قالطلاو ءًاقباس ًاقالط يضتقيف «هتينب نّيعت :لوألا ئون نإف «ئلاعت هلل
 >4 و هو

 .قالطلا عاقيإ باب لوأ يف «حيرصلا وهو «لوألا برضلا مدقت )١(



 ۱۹۱ قالطلا تايانك يف

 وه امب حيرصت هنأل ؛دادتعالا ئنعمب E اهنألف :ةيناثلا امأو

 اهل ءارشسالا لمعتتو فلز ناكف هم دوضقملا

 :هانعم «يفوذحم ردصمل ًاتعن نوكت نأ 86-0 اهنألف :ةثلاثلا امأو

 جلا شي نالا «هلاق هنأك لعج : هاون اذإف داو ةقيلظت

 : "امف دنع وأ ءهدنغ ةدحاو نوكت نأ وهو ف ليو

 .ةينلا 0 :هريغو قالطلا "”ظافلألا هذه تلمتحا اّمَّلو

 وأ «“” ٍضتقم اهيف :قلاط و تنأ :هّلوق نأل ؛ةدحاو الإ "ايب عقت الو

 د ناك اذإف «ةدحاو الإ اهب ٌعقت ال :”(رهظُم ناك ولو «ٌرَّمضم
 و

 ر £

 صيصنتلا نكل ءاروكذم ٌردصملا راص نإو :ةدحاو تنأ :هلوق يفو

 .ثالثلا ةين ىفاني :ةدحاولا ىلع

 وهو « هللا مهمحر خياشملا ةماع دنع :ةدحاولا :بارعإب ربتعم الو

 .بارعإلا هوجو نيب نوزيمي ال ماوعلا نأل ؛ حيحصلا

 .هموق :خسُن يفو )١(

 .ةدحاو تنأو «كَّمِحَر يئربتساو «يدتعا :اهب دارأ (۲)

 .ةثالثلا ظافلألا كلتب يأ (۳)

 .ةدحاو تنأ :يهو «ةثلاثلا ةظفللا يف يأ :رّمضملاو «ةيناثلاو ئلوألا يف يأ ()

 .قلاط تنأ :لاق ينعي )٥(

 .ةدحاو الإ عقي ال نأ ئلوأ باب نمف «ةدحاو تنأ :هلوق يف يأ (5)



 قالطلا تايانك يف ۱4۲

 ئون نإو «ةنئاب ةدحاو تناك : قالطلا اهب ئون اذإ تايانكلا ةيقبو م 4 اكس ١ 3 ع ب

 .ةنئاب ةدحاو تناك : نْيتْتث ئون نإو ءًاثالث تناك : ًاثالث

 و 2 es 2 چ 5

 ىلع كلبحو «مارحو «ةلتبو «ةتبو ؛نئاب تنأ : هلوق لثم اذهو
a ۹ 

 ‹كتحرسو .كلهأل كتبهوو (ةيربو و كلهأب يقحلاو ,كبراغ
7 

 ‹يرټتساو « يرّمختو : يِعّنقتو رع تنأو ‹كديب كرمأو ‹كتقرافو

 . جاوزألا يغتباو «يبوقو «يبهذاو «يجرخاو «يبزعاو «يبرغاو

4 

 2 9 2و 7 7

 نإو «ةنئاب ةدحاو تناك :قالطلا اهب ئون اذإ تايانكلا ةيقبو) :لاق

 .ةنئاب ةدحاو تناك :نْيتْنُي یون نإو ثالث تناك :ًاثالث ئون

 2 و ر ۳ 7 5

 ىلع كلبحو «مارحو «ةلتبو «ةتبو ئاب تنا :هلوق لثم اذهو

r er, ۹يعم و  
 « كتحرسو كلهأل كتبهوو «ةيربو «ةيلخو «كلهآب يقحلاو «كبراغ

 ع
 ةر خننأو «كِديب كرمأو «كتقرافو

 د, 8ع 0 9 217 02
 « يجرخاو « يبزعاو ¢ يبرغاو « يرتتساو ۰« يرمحتو ۰ ييسنو

 r أك ل وا AAR روت ناك ١ مين
 دب الف «هريغو قالطلا لمتحت اهنأل ؛(جاوزالا يغتباو «يموقو «يبهذاو

 .ةينلا نم

0) 

 نيعلاب :يبزعا :ئوريو «ينع يدعابت يأ :ةلمهملا ءارلاو «ةمجعملا نيَعلاب )١(
 زعا :هلوقو ٠٤٠٠/۳ ريدقلا حتف 2514/7 ةيانبلا .ةمجعملا يازلاو «ةلمهملا
 E ET ءةيادهلا نم خست يف ةتبثم :يازلاب

 نع كير نع برمي امو # :ئلاعت هّلوق :هنمو «يدعباو يبيغ يأ :يبزعا : يو

 «5//501 ةرينلا ةرهوجلا ها .باهذلاو دعُبلا :بوزعلاو «51/سنوي .€ ْوََّد لامن

 .جوزلا مدع يهو «ةبوزعلا :نم ٠١5/5: بابللا يف يناديملا لاقو



 ۱۹۳ قالطلا تايانك يف

 ءءاضقلا يف قالطلا اهب عقيف : قالطلا ةركاذم لاح يف انوكي نأ الإ

 . هّيوني نأ الإ «ئلاعت هللا نيبو هنيب اميف عقي الو

 يف قّدِصُي ال :لاقو .ظافلألا هذه نيب ئَّوس : هنع هللا يضر لاق

 . قالطلا ةركاذم لاح يف ناك اذإ ءاضقلا
 مم وو

 .ًادر حلصي ال اميف اذهو : اولاق

 يف قالطلا اهب عقيف :قالطلا ةركاذم لاح يف انوكي نأ الإ) :لاق
 .هّيوني نأ الإ «ئلاعت هللا نيبو هنيب اميف عقي الو ءءاضقلا

 يف قّدصُي ال :لاقو ءظافلألا هذه نيب "ئوس :هنع هللا يضر لاق

 .قالطلا ةركاذم لاح ىف ناك اذإ ءاضقلا
00 7 ' 1 5 

 .) ادر حلصي ال اميف اذهو :اولاق

 9 5 و
 :ةثالث لاوحألا نأ :"”كلذ ىف ةلمجلاو

 :انفرلا ةلاخ نهو« ةقلطم ةلاخخادا

 تلا اكو .قالطلا ةركاذم ةلاحو ۲

 :ماسقأ ةثالث تايانكلاو
 77 ص و e (f و و

 .ادرال ءاباوج حلصي امو ۲ .ادرو اباوج حلصي ام ١

 .ةميتشو بس حلصيو ءاباوج حلصي امو ۳

 )١( ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ 5/47١.

 .يموقو «يجرخاو « يبهذا : لثم ًاباوجو ادر حلصي ال اميف يأ ()

 .كلذ نايب يأ (۳)

 .قالطلا اهبلطل يأ (5)



 قالطلا تايانك يف ۱۹٤

 «يموق ‹يجُرخا ( يبهذا : هلوق لثم درو ًاباوج حّلِصي اميف قدصُيو

 .ئرجملا اذه يرجي امو «يرّمخت «يعّلقت

 درلا لامتحال ؛هلك كلذ عيمج يف قدصي : بضغلا ةلاح يفو

 : هلوقك ءمتّشلاو درلل 8 حلصي الو «قالطلل حلصَي اميف الإ سلاو

 . كيب كّرمأو «يراتخاو «يّدتعا

 هلوق لوقلاف «ةينلاب الإ ءًاقالط اهنم ءيش نوكي ال :اضرلا ةلاح يفف
 .انلق امل ؛ةينلا راكنإ يف

 حلصي الو ءًاباوج حصي اميف قصي مل :قالطلا ةركاذم ةلاح يفو
 « يدتعا «مارح لت ب ئاب هيرب ل :هلوق لثم ءءاضقلا يف ادر

 .قالطلا لاؤس دنع قالطلا هدارم نأ َرهاظلا نأل ؛يراتخا «كديب كّرمأ

 « يجارخا «يبهذا : هلوق لثم ءاذدو ًاباوج حلصي اميف قدصُيو) :لاق

 «ّدرلا لمتحي هنأل ؛(ئرجُملا اذه يرجي امو «يرّمخت ءيعّنقت «يموق

 .هيلع لوحف «ئندألا وهو

 درلا لامتحال ؛هلك كلذ عيمج يف قّدصي :بضغلا ةلاح يفو) :لاق

 :هلوقك < ىتّشلاو ٌدرلل حلمي الو «قالطلل ٌمُّلِصَي اميف الإ «ٌبّسسلاو

 1 بضغلا نأل ؛اهيف قدصي ال هنإف «(كِديب كرمأو «يراتخاو «يدتعا

 .قالطلا ةدارإ ىلع

 يل ليبس الو يلع يل َكْلِم ال :هلوق يف هللا همحر فسوي يبأ نعو

 اهيف اّمِل ؛بضغلا ةلاح يف ْقَدِصُي هنأ :كّتقرافو «كّليبس تيلو .كيلع
 .بّسلا ئنعم لامتحا نم



 ۱40 قالطلا تايانك يف

 هه هاو هو ده ا. ا .اوأاو هاهو ها هه واو هاو اه واه ها هدو اه هه هاه ده هاهو هاه هه هاه هاه اه 4®

 .انيهذم :لؤألا ةثالثلا ئوس امب نئابلا عوقو مث

 ؛قالط اهب عقاولا نأل ؛يعجر اهب عقب :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .ددعلا هب صقتنيو ءةينلا طرتشُت اذهلو «قالطلا نع تايانك اهنأل

 .حيرصلاك «ةعجرلل ُْبِقْعَم قالطلاو

 ر و تلمس ل انا لما نم ردكم الا ف الو

 .ةيعرش

 .ةيلحملاو «ةيلهألا يف ءافخ الو

 هيلع َدَّسنَي ال يك ؛اهتابثإ ىلإ سام ةجاحلا نأ :ةيالولا ىلع ةلالدلاو

 ."”دّصق ريغ نم ةعجارملاب اهِتدهع يف عقي الو «كرادتلا باب

 طرشلاو «"اهقئاقح يف لماوع اهنأل ؛قيقحتلا ىلع تايانكب تسيلو

 .قالطلا نود «ةنونيبلا يعون ٍدحأ نييعت

 .ةلصولا لاوز ىلع ءانب ؛قالطلا توبثل :ددعلا صاقتناو

 . ۱٤١/١ يدرواملل عانقإلا ()

 .ةعجارملا دصق يأ (۲)

 تسيل تايانكلا نأب لئاقلا هللا همحر يعفاشلا مامإلا لالدتسا نع باوج اذه (۳)

 ظفللاف «قالطلا ةينب ددرتلا ئنعم مادعنال ؛اهقئاقح يف لماوع يه لب :لاقف «لماوع
 .570/5 ةيانبلا .ةنونيبلاو لاا ضف ار «ةبجوم ةقيقح يف لماع وه

 .حاكنلا ةلصو يأ )٤(



 قالطلا تايانك يف ۱۹٩

 ءًاقالط ئلوألاب تسيون لاقو «يدتعا يدتعا يدتعا : اهل لاق نإو

 . ءاضقلا يف َنّيد : ًاضيح يقابلابو
 ل ۶ 52 9

 . ثالث يهف : ائيش يقابلاب وُنأ مل : لاق نإو

 دنعو «ةفيفخو ةظيلغ ىلإ ةنونيبلا عّونتل :اهيف ثالثلا ةين حصت امنإو
 .ىندألا تبثي :ةينلا مادعنا

 دقو ءٌددع هنأل ؛هللا همحر رفزل ًافالخ ءاندنع نشا ةين حصت الو

 .لبق نم ها

 ئلوألاب تيون لاقو «يدتعا يدتعا يّدتعا :اهل .لاق نإو) :لاق

 .همالك ةقيقح ئون هنأل ؛(ءاضقلا يف نيد :اضيح يقابلابو «ًاقالط

 رهاظلا ناكف «قالطلا دعب ٍدادتعالاب ٍةداعلا يف هتأرما ٌرمأي هنألو

 .هل ًادهاش

 یون امل هنأل ؛(ثالث يهف :ًائيش يقابلاب وْنَأ مل :لاق نإو) :لاق

 قالطلل نايقابلا َنّيعتف «قالطلا ةركاذم لاح لاحلا راص :قالطلا ئلوألاب
 .ةينلا يفن يف قدصي الف «ةلالدلا هذهب

 ال هنأل ؛ءيش مقي ال ثيح ؛قالطلا لكلاب ونأ مل :لاق اذإ ام فالخب

 .هبذكُي رهاظ
 ال كيسا نرالا نود «قالطلا' لاا تيرن لاق ا5 ا فاخير

 .قالطلا ةركاذم لاح نكت مل نّييلْوَألا دنع لاحلا نأل ؛ٌةدحاو الإ ُعقي



 ۹۷ قالطلا تايانك یف

 .٠ و ا. او واو او و اواو واو وأو و او واو وأو و دو وأو هو هو واو داو واو دو يداه ¢ ¢ ¢ واو هو هله

 0 0 5 و 2 1

 ؛"نيميلا عم قدِصي امنإ :ةينلا يفن ىلع جوزلا قدصي عضوم لك يفو

 هللاو «نيميلا عم نيمألا لوق لوقلاو «هريمض يف اّمع رابخإلا يف ٌنيمأ هنأل

 .ملعأ ئلاعت

êكن بي  

 .يقانغصلل ةياهنلا .هنع ةمهتلا يفنل :نيميلاو )١(



 قالطلا ضيوفت باب ۱۸

 قالطلا ضيوفت باب

 رايتخالا يف لصف
 : اهل لاق وأ «قالطلا كلذب يوني «يراتخا : هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 .كلذ اهسلجم يف تماد ام اهسفن َقّلطُت نأ اهلف : كّسفن يقَّلط
 - اا

+ 
 . اهدي نم ٌرمألا جَرَخ : َرَخآ لمع يف ْتََذَحَأ وأ «هنم تماق نإف

 قالطلا ضيوفت باب

 رايتخالا يف لصف

 لاق وأ «قالطلا كلذب يوني «يراتخا :هتأرمال لجرلا لاق اذإو) :لاق
 4 ر 72 م

 .كلذ اهسلجم ىف تماد ام اهّسفن قلطُت نأ اهلف :كّسفن ىقلط :اهل

 نأل ؛(اهدي نم ّرمألا جرح :َرَخآ لمع يف تذخأ وأ «هنم تماق نإف

 ."”نيعمجأ مهنع هللا يضر ٍةباحصلا عامجإب «سلجملا ٌرايخ اهل ةرّيخملا

 «سلجملا ىف ًاباوج ىضتقت تاكيلمتلاو ءاهنم لعفلا كيلمت هنألو

 نأ الإ ءةدحاو ًةعاس تربتعا سلجملا تاعاس نأل ؛عيبلا يف امك
 يلزم ذإ هدأ لحي لاغشألاب مو هتعايامتلاب لدش ةراث نجما
 .امهريغ :لاتقلا سلجمو «ةرظانملا سلجم ريغ :لكألا

 .ضارعإلا ليلد هنأل ؛ مايقلا دّرجمب اهرايخ لطبيو

 )١( قازرلا دبع فنصم )١١9379(« ةياردلا 7/١/ 2رابخإلاو فيرعتلا 05/7.



 ۱۹۹ رايتخالا يف لصف

 . ةنئاب ةدحاو تناك : يراتخا : هلوق يف اهّسفن تراتخا نإف

 . كلذ جوزلا ئون نإو اثالث نوكي الو

 0 لاق ول ئتح ءاهمالك يف وأ ءهمالك يف سْمّنلا ركذ نم ب الو

 .ٍضْبَق ريغ نم قارتفالا :كانه دسفملا نأل ؛مّلّسلاو «فرصلا فالخب

 ءاهسفن يف اهرييخت لمتحي هنأل ؛يراتخا :هلوق يف ةينلا نم دب ال مث

 .هريغ رخآ فرصت يف اهريبخت لمتحیو

 .(ةنئاب ةدحاو تناك :يراتخا :هلوق يف اهّسفن تراتخا نإف) :لاق

 كلمي ال هنأل ؛قالطلا جوزلا ئون نإو ءيش اذهب عقي ال نأ سايقلاو

 ؛هائسحتسا انآ الإ «هريغ ىلإ ضيوفتلا كلمي الف ءةظفللا هذهب عاقيإلا
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإل

 اهتماقإ كلمّيف ءاهقرافي وأ ءاهحاكن ميدتسي نأ نِ ليبسب نالو

 .مكحلا اذه قح يف هسفن ماقم

 كلذو ءاهب اهصاصتخا توبثب اهسفن اهرايتخا نأل ؛نئاب :اهب عقاولا مث

 .نئابلا يف

 ونتي ال رايتخالا نأل ؛(كلذ جوزلا ئون نإو ًاثالث نوكي الو) :لاق

 .عونتت دق ةنونيبلا نأل ؛ةنابإلا فالخب

 لاق ول ئتح ءاهيالك يف وأ «همالك يف سْمَنلا ركذ نم دب الو) :لاق



 رايتخالا يف لصف 0-0

 .لطاب وهف : تْرتخا دق : تلاقف «یراتخا : اهل

 .ةنئاب ةدحاو عقت : تْرَتخا : تلاقف ءكّسفن يراتخا : اهل لاق ولو

 .ترتخا دق : تلاقف «ةرايتخا يراتخا : لاق ول اذكو

 «عامجإلاب فرع '''هنأل ؛(لطاب وهف :ترتخا دق :تلاقف ؛ يراتخا :اهل

 "”نيبناجلا دحأ نم ةرّسفملا يف "وهو

 عم نييعت الو .©”رخآلا مّهبملل ًاريسفت ملصب ل يملا أو

 .ماهبإلا

 ةدحاو عقت :ترتخا :تلاقف «كّسفن يراتخا :اهل لاق ولو) :لاق

 .هّئداعإ نّمضتيف «هل ًاباوج جرح اهّمالكو ءٌرسسفم همالك نأل ؛(ةنئاب

 .(ترتخا دق :تلاقف «ةرايتخا يراتخا :لاق ول اذكو) :لاق

 اهرايتخاو «دارفنالاو داحتالا نع ی :ةرايتخالا :يف ءاهلا نأل

 .هبناج نم ًارسفم راصف «ئرخأ ددعتيو «ةرم حي يذلا وه اهسفن

 دحأ نم ةرّسفملا ةظفللا يف ةباحصلا عامجإب رايتخالا ظفلب قالطلا عوقو يأ )١(

 .ةمهبملا ال «نيبناجلا

 .ظفللا كلذب قالطلا عوقو يأ (۲)

 .4/1 ةيانبلا .ًاعيمج نيبناجلا نم ةمهبملا ةظفللا يف ال «ةأرملاو جوزلا نم يأ (۳)

 .ترتخا :ظفل يأ )٤(

 .يراتخا :هلوق وهو )٥(

 .نيبناجلا يف ماهبإلا دوجو عم قالطلا نيعتي ال يأ (5)



 ۲۰۱ رايتخالا يف لصف

 ئون اذإ قالطلا عقي : يسفن.ترتخا دق : تلاقف «يراتخا : لاق ولو
 .جوزلا و

 .قلاط ىهف : يسفن ٌراتخأ انأ : تلاقف «يراتخا : اهل لاق ولو

 اذإ قالطلا عقي :يسفت ترتخا دق :تلاقف «يراتخا :لاق ولو) :لاق

 .همالك تالّمتحم نم :جوزلا هاون امو «"”ّسفم اهّمالك نأل ؛(جوزلا یون

 .("”قلاط يهف :يسفن ٌراتخأ انأ :تلاقف «يراتخا :اهل لاق ولو) :لاق

 اذإ امك راض هليدحي وأ نعو درم اذه نأل «قلطت أل نأ ”سايقلاو
 .يسفن قّلطأ انأ :تلاقف «كتسفن يقّلط :اهل لاق

 لب ءال» :تلاق اهنإف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح :ناسحتسالا هجو
 .اهنم ًاباوج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هربتعاو «””(هلوسزو هللا ٌراتخأ

 ىف امك «لابقتسالا ىف ٌدّرجتو «لاحلا ىف ةقيقح ةغيصلا هذه نألو
 ٠ ۰ .ةداهشلا ر دهاشلا ءادأو «ةداهشلا :ةملك

 نبل 0 لالا غ لمح ردكت هنأل ؛ يسفن قاط : :اهلوق فالخب

 .”ةمئاق ٍةلاح نع ةياكحب

 .نيسلا رسكب :خسُت يفو )١(

 يدعس ةمالعلا قلع كلذكو ئاب قلاط :154 ص يدتبملا ةيادب يفو (5)

 اب رق ةيادلا لع هاج يف هظخب ينل
 .(8١ا/8) ملسم حيحص (۳)

 .قالطلا يأ (5)
 ةتباث يأ (5)



 رايتخالا يف لصف ۰۲

 ترتخا دق : تلاقف .يراتخا .يراتخا .يراتخا :اهل لاق ولو

 همحر ةفينح يبأ لوق يف ا ڈ ْتقْلَط تقلط : ةريخألا وأ ‹ٰيطسولا وأ لوألا

 .ةدحاو لطت : الاقو «جوزلا ةين ىلإ جاتحي الو هللا

 .ًاعيمج مهلوق يف ثالث يهف : ةرايتخا ترتخا : تلاق ولو

 «ةمئاق ةلاح نع ةياكح هنأل ؛يسفن ٌراتخأ انأ :اهّلوق :كلذك الو

 .اهسفن اهرايتخا "يهو
 ترتخا دق :تلاقف «يراتخا «يراتخا «يراتخا :اهل لاق ولو) :لاق

 همحر ةفينح يبأ لوق يف ًاثالث ْتقْلَط تقّلَط :ةريخألا وأ «نئطسولا وأ «لوألا

 .(ةدحاو قلطت :الاقو «جوزلا ةين ىلإ جاتي الو هللا

 يف ٌرايتخالا ذإ «هيلع راركتلا ةلالدل :جوزلا ةين ىلإ جاتحي ال امنإو

 .رركتي يذلا وه قالطلا قح

 كيه هنا ديال ناك نإ انك قوش راع لوألا ن ال
 .ديقي اميف ربتعيف فارفألا ثيخ نم يفي يسلم

 هيف بيترت ال «كلملا يف عيتجملا نأل ؛وْعَل فصو اذه نأ :هلو

 يف اَغَل اذإف «هتارورض نم ُدارفإلاو «بيترتلل مالكلاو «ناكملا يف عيتجملاك

 .ءانبلا قح يف اعل :لصألا قح

 ؛(ًاعيمج مهلوق يف «ثالث يهف :ةرايتخا ترتخا :تلاق ولو) :لاق
 .اهب تحرص اذإ امك راصف «ةّرملل اهنأل

 .وهو :خسُت يفو )١(



 ۳ رايتخالا يف لصف

 يهف : ٍةقيلطتب يسفن ترتخا : وأ ءةدحاو يسفن تَقَلط دق : تلاق ولو

 .ةعجرلا كِلمَي داو

 تراتخاف «ةقيلطت يراتخا وأ «ةقيلطت يف ٍكديب كّرمأ : اهل لاق نإو

 . ةعجرلا كلمي ٌةدحاو ىهف : اهسفن

 :ديكأتلا مّمف «ثالثلا ٌمقت :ديكأتلا نودبو «ديكأتلل ةرايتخالا نألو

 اوا

 :ةقيلطتب يسفن ترتخا :وأ «ةدحاو يسفن ُتقَّلَط دق توو : لاق

 ءاضقنا دعب قالطنالا بجوي ظفللا اذه نأل ؛(ةعجرلا كلم اا يهف

 .ةدعلا دعب اهسفن تراتخا اهنأكف «ةدعلا

 ءةقيلطت يراتخا وأ ءةقيلطت يف ٍكديب كرمأ :اهل لاق نإو) :لاق

 رايتخالا اهل َلَعَج هنأل ؛(ةعجرلا كمي «ةدحاو يهف :اهسفن تراتخاف

 .ملعأ ئلاعت هللاو ,"”صنلاب ةعجرلل ةبقعم يهو «ةقيلطتب :ب نكل

 ان FF FF يل

 .۲۲۸/ةرقبلا .4 نهرب ا يح هتاوعبو » :یلاعت هلوق وهو )١(



 و

 لصف

 ديلاب رمألا يف

 يسفن ترتخا دق : تلاقف ثالث يوني «كديب كرمأ : اهل لاق نإو

 . ثالث ىهف : ةدحاوب

 يهف : ٍةقيلطتب يسفن ترتخا وأ ءةدحاو يسفن ُتقَّلَط دق : تاك ولو

 . ةنئاب ةدحاو
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 لصف

 ديلاب رمألا يف

 ترتخا دق :تلاقف ءًاثالث يوني «كديب كّرمأ اهل لاق نإو) :لاق

 هنوكل ؟ديلاب رمألل اباوج ٌحّلصي ٌرايتخالا نأل ؛(ثالث ىهف ف :ةدحاوب يسفن

 ترتخا :تلاق اهنأك راصف «ةرايتخالا ةفص ةدحاولاو اک ؛ًاكيلمت

 .ثالثلا عقي كلذبو ءّودحاو ٍةرمب يسفن

 :ةقيلطتب يسفن ترتخا وأ «ةدحاو يسفن ُتقَّلط دق ت ور : لاق

 :ئلوألا يف وهو ءرفوذحم ردصمل تمعن ةدحاولا نأل ؛(ةنئاب ةدحاو يهف

 يف َضيوفتلا نأل ؛ةنئاب نوكت اهنأ الإ «ةقيلطتلا :ةيناثلا يفو « ةرايتخالا

 ةفصلا ٌريصتف «هل ًاباوج جرح اهّمالكو ءاهرمأ اهكلم ةرورض نئابلا
 .عاقيإلا يف ةروكذم ةفص : ضيوفتلا يف ا ةروكزملا

 مومعلا ت هنأل :كديب كرمأ :هلوق يف ثالثلا 3 حصت امنإو



 0 ديلاب رمألا يف

 . ليللا هيف لخدي مل : ٍدغ عبو مويلا كديب كرم : اهل لاق ولو

 .رلغ دعب اهديب ٌرمألا ناكو «مويلا كلذ ُرَمَأ لّطَب : اهموي يف ّرمألا ِتّدَر نإو

 . كلذ يف ليللا لخدي : ًادغو ٌمويلا كديب كّرمأ : لاق ولو

 . دغلا يف اهدي يف ٌرمألا ئقبي ال : اهموي يف َرمألا تدر نإف

 ال هنأل ؛يراتخا :هلوق فالخب «ميمعتلا ةين :ثالثلا ةينو «صوصخلاو
 ."لبق نم هانققح دقو «ٌمومعلا لمتحي

 .ليللا هيف لخدي مل :ردغ عبو «مويلا كديب كّرمأ :اهل لاق ولو) :لاق
 دعب اهديب ٌرمألا ناكو «مويلا كلذ رم لَطَب :اهموي يف َرمألا تدر نإو

 ذإ ّرمألا هلوانتي مل امهسنج نم ٌتقو امهنيب نّْيتقو ركذب حرص هنأل ؛(دغ

 ال :امهدحأ ٌدربف «نّيرمأ اناكف «ليللا لوانتي ال :درفلا ةرابعب مويلا ٌرْكِذ

 را

 مويلا قلاط تن :هلوق ةلزنمب ءادحاو ّرمأ امه :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .رلغ دعبو

 ُرمألا تقوتيف «هلمتحي ديلاب ٌرمألاو «تيقأتلا لمتحي ال قالطلا :انلق
 .ًادتبم ًارمأ يناثلا لعجو «لوألاب

 .كلذ يف ليللا لخدي :ًادغو مويلا كديب كّرمأ :لاق ولو) :لاق

 اذه نأل ؛(دغلا يف اهدي يف ّرمألا ئقبي ال :اهموي يف َرمألا تدر نإف

 مل امهسنج نم ٌتقو نيروكذملا نْيتقولا نيب لّلختي مل هنأل ؛دحاو ٌرمأ

 .رايتخالا لصف يف )١(



 ديلاب رمألا يف | 1

 ا » 3 ت

 همودقب ملعت ملو «نالف ملقف «نالف مّدقَي موي كيب كرما : لاق ناو

 . .رمألاف : مُقَت مل ًاموي ْتّنَكَمَف ءاهرّيَخ وأ ها ا

 اذإ امك راصف < «عطقني ال ةروشملا سلجمو ليللا مجهي د دقو «مالكلا هّلوانتي

 .نيموي يف كليب كرمأ :لاق

 راتخت نأ اهل :مويلا يف ّرمألا تدر اذإ اهنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .عاقيإلا در كلمت ال امك «رمألا در كلمت ال اهنأل ؛ادغ اهسفت

 يف ٌرايخلا اهل ئقبي ال :مويلا اهسفن تراتخا اذإ اهنأ :رهاظلا هجو
 ال :نيئيشلا نيب رّيخملا نأل ؛رمألا درب اهجوز تراتخا اذإ اذكف ءدغلا

 ` ءامهيحا َرايتخا الإ كمي
 كديب كرمأو «مويلا كدديب كرمأ :لاق اذإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .مدقت ام فالخب « "د ىلع ًاربخ تقو لكل َرَكَذ هنأ امل ؛نارمأ امهنأ :ًادغ

 م ملو «نالف مرلقف «نالف مدقي موي كريب ب :لاق نإو) :لاق

 لمحُيف «ٌدتمي امم ديلاب َرمألا نأل ؛(اهل َرايخ الف :ليللا ج تح همودقب

 هب تقوتبف لبق نم هانققح-دقو «راهتلا شايب يلع هب نورقملا مويلا

 - . .هيقو ءاضقناب يضقني مث
 ٌرمألاف :مْقَت مل ًاموي تدكمف ءاهرّيخ وأ ءاهديب اهرمأ َلَعَج اذإو) :لاق

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ضعب يف تبثم ثم :ةدح ىلع :هلوق )١(

 .نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ لصف رخآ يف (۲)



 ۷ ديلاب رمألا يف

 َرَخآ لمع يف ذخأت مل ام اهدي يف

 نأل ؛اهنم قيلطتلا كيلمت اذه نأل ؛ (رخآ لمع يف ذخأت مل ام اهدي يف

 E غ كااحلا
 و هاّنيب دقو «سلجملا

 :عمست ال تناك نإو «كلذ اهسلجم ربتعي :عمست تناك نإ مث

 «قيلعتلا ئنعم هيف كيلمت اذه نأل ؛اهيلإ ربخلا غولبو ءاهيلع سلجمف
 اسلا ءازو ام: نا ينو

 هنأل ؛عيبلا فالخب «هقح يف مزال قيلعتلا نأل ؛هّسلجم ٌرِِتعُي الو

 .قيلعتلا هبوشي ال «ضحم كيلمت

 يف ذخألاب رمو «لحتلاب لدبتي ةرات سلجملاف :اهُسلجم ربيعا اذإو

 ." رايخلا يف هانّيب ام ىلع «رخآ لمع

 ٌمايقلا ْذِإ «ضارعإلا ليلد هنأل ؛مايقلا دّرجمب اهدي نم ُرمألا جرخيو
 :يأرلا قرف

 نأل ؛رخآ لمع يف ذخأت ملو ت موي تک ا ناب

 لوي اهب وأ تةق اه او نأ الإ فف قب ةقو لوطي انف لجنلا

 .ضارعإلا ىلع

 :هياويادشتلل نسل موي تلكم: هلوقو

 .يضتقت تاكيلمتلا :هلوق يف «رايتخالا لصف يف )١(

 .ةرظانملا سلجم ريغ لكألا سلجم نإ :هلوق وهو (۲)



 ديلاب رمألا يف 4

 .اهرايخ ىلع يهف : تسلجف «ةمئاق تناك ولو

 . تدعقف ٌةئكّتم وأ ,تأكّئاف ةدعاق تناك اذإ اذكو

 . هللا همحر فسوي ىبأ نع ناتياور هيفف : تعجطضاف «ةدعاق تناك ولو

 مِل ٌمْطَق هنأ فرعي لمع هب داري :رخآ لمع يف ذخأت مل ام : هلوقو

 ۰ .لمعلا قّلطم ال ."

 ليلد هنأل ؛(اهرايخ ىلع يهف :تسلجف اف تناك ولو لاق

 يأرلل عمجأ دوعقلا نإف «لابقإلا

 اذه نأل ؛(تدعقف ةئكّتم وأ .تأكّئاف ةدعاق تناك اذإ اذكو) :لاق

 تناك اذإ امك تراصو ءًاضارعإ نوكي الف ءةسلج لإ ةسلج ج نم لاقت

 .اتصيرتف ةيتحُم

 يف َركذو ««"ريغصلا عماجلا» ةياوز اذه -:هنع هللا يضر لاق

 ٌراهظإ ءاكّنالا نأل ؛اهل َرايخ ال :تأكّتاف «ةدعاق تناك اذإ اهنأ :'هريغ

 .حصألا وه لوألاو ءًاضارعإ ناكف ءرمألاب نواهتلا

 فسوي يبأ نع ناتياور هيفف :تعجطضاف «ةدعاق تناك ولو) :لاق

 . هللا همحر

 .سلجملا يف يأ )١(

 .تأكّئاف «ةدعاق تناك اذإ اميف اهرايخ ىلع اهنوك نم يأ (۲)

 .6١١©ص (۳)

 )٤( ةيانبلا .لصألا ةياور يهو /77/1.



 ۹ ديلاب رمألا يف

 .اهرايخ ىلع يهف : مهدهشأ ًادوهش وأ ءهرْييِئَتسأ يبأ ذأ : تلاق ولو

 ءاهرايخ ىلع يهف : تفقوف «ٍلِوْحَم يف وأ «ةباد ئلع ريست تناك نإو

 . اهرايخ لطب : تراس نإو

 . تيبلا ةلزنمب : ةئيفسلاو

 ؛(اهرايخ ىلع يهف : مهذهشأ ًادوهش وأ «هريشَتسأ يبأ عذأ :تلاق ولو

 ءراكنإلاو دوحجلا نع زرحتلل داهشإلاو «باوصلا يّرحتل ةراشتسالا نأل

 .ضارعإلا ليلد نوكي الف

 ىلع يهف :تفقوف ءِلوْحَم يف وأ «قباد ىلع ریست تناك نإو) :لاق

 .اهيلإ فاضم :اهفوقوو ةبادلا ريس نأل ؛(اهّرايخ لطب :تراس نإو ءاهرايخ

 ءاهبكار ىلإ وفاضم ريغ اهريس نأل ؛(تيبلا ةلزنمب :ةنيفسلاو) :لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءردقُي ةبادلا بكارو ءاهفاقيإ ىلع ٌرِدقي ال "هنأ ئرت الأ

8 E Ê Ê 

 .يدعس ةيشاح .بكارلا يأ )١(



 ةئيشملا يف لصف 1۰

 0 ت 0 ت
 «ةدحاو ْئون وأ ءهل ةين الو «كّسفن ىقلط : هتأرمال لاق نمو

 .ةيعجر ةدحاو ىهف : ىسفن ْتقَّلَط : تلاقف

 . اهيلع َنعَقو : كلذ جوزلا دارأ دقو ثالث اهسفن تقّلط نإو

 ةئيشملا ىف لصف

 م ص 0 8 7

 «ةدحاو ئون وأ هل 2 الو «كسفن يقلط :هتأرمال لاق نمو) :لاق

 .ةيعجر ةدحاو ىهف :ىسفن تقلط :تلاقف
 2 2 5 76 سالم 0 5

 .(اهيلع َنعقو :كلذ جوزلا دارأ دقو ءاثالث اهسفن تقلط نإو
 و 0 04 5 5

 مسا وهو :"'قالطلا لْعِف يلعفا :هانعم :يقلط :هّلوق نأل اذهو
4 2 4 

 « سانجألا ءامسأ رئاسك لكلا لامتحا عم «ئندالا ىلع عقيف «سنَج
 و و

 .ثالثلا ةين هيف لمعت اذهلف

 .اهمدع دنع ةدحاولا ىلإ فرصنيو

cee 8 7يعجر وهو «قالطلا ٌحيرص اهيلإ ضّوفملا نأل ؛ةيعجر ةدحاولا نوكتو . 

 ةحوكنملا تناك اذإ الإ «"”ددعلا ةين هنأل ؛حصت ال :نيتنثلا ئون ولو
 ر 5 ص

 .اهقح ىف سنج هنأل ؛ةمأ

 .قيلطتلا :خسُت يفو )١(

 فصن ناك ام ددعلا نأل ؛ددع ريغ ناتتثلاو ءددعلا ةين :هاون ام نأل يأ (؟)



 ۱ ةئيشملا يف لصف

 يعج تقالط : يسفن تب : تلاقف «كّسفن يقّلط : اهل لاق نإو

 .قلطت مل : يسفن ترتخا دق : تلاق ولو

 َهلَط :يسفن تبا :تلاقف «كسفن يقلط :اهل لاق نإو) :لاق
 ظافلأ نم ةنابإلا نأل ؛(قلطت مل :يسفن ترتخا دق :تلاق ولو ا

 .قالطلا

 تنبأ :تلاق وأ «قالطلا يوني «كثنبأ :هتأرمال لاق ول هنأ ئرت الأ

 يف ضيوفتلل ةقفاوم تناكف «تناب :كلذ تزجأ دق :جوزلا لاقف «يسفن

 فصولا وغليف ءةنابإلا ليجعت وهو ءًافصو هيف تّداز اهنأ الإ «لصألا
 .ةنئاب ةقيلطت يسفن ُتْفَّلط :تلاق اذإ امك «لصألا تبثيو «ٌدئازلا

 نم سيل هنأل ؛رايتخالا فالخب "”ةيعجر ةقيلطت عقت نأ يغبنيو
 يوني «يراتخا وأ «كئرتخا :هتأرمال لاق ول هنأ ئرت الأ «قالطلا ظافلأ

 .عقي مل :قالطلا

 قي ال :تْرَجأ دق :جوزلا لاقف «يسفن ترتخا :ءادتبا تلاق ولو
 .رييختلل ًاباوج لصح اذإ عامجإلاب ًاقالط فرع هنأ الإ «ءيش

 .وغليف «رييختب سيل :"”كّسفن يقّلط :هلوقو
 اهنأل ؛يسفن تنبأ :اهلوقب ءيش قي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .قالطلا ٌرياغُت ةنابإلا ذإ ءاهيلإ صوف ام ريغب تأ

 .بصنلاب .ةيعجر ةقيلطت :خسُن يفو )١(

 ةيانبلا ىف كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :كسفن :ظفل (۲)

 .ناتسكاب ةعبط ۲۹/۷ ‹«توریب ةعبطا ٥



1۲ 
 ةئيش || يف لصف

 .هنع عجري نأ هل سيلف : كسفن يقّلط : اهل لاق ولو

 يف اهسفن َقّلَطُت نأ اهلف : تئش ئتم كّسفن يقّلط :اهل لاق نإو
 .هدعبو «سلجملا

 «هدعبو «سلجملا يف اهّقَلطُي نأ هلف : يتأرما ٍقَلط : لجرل لاق اذإو

 . هنع عجري نأ هلو

 هيف نال ؛«هنع حجري نأ هل سيلف :كّسفن يقّلط :اهل لاق ولو) :لاق

 .مزال فرص نيميلاو ءاهقيلطتب قالطلا قيلعت هنأل ؛نيميلا ىنعم

 .كيلمت هنأل ؛لَطَب :اهسلجم نع تماق ولو

 ٌرصتقَي الف «ةبانإو ليكوت هنأل ؛كترَض يقّلط :اهل لاق اذإ ام فالخب

 .عوجرلا لبقيو «سلجملا ىلع

 يف اهّسفن قلطُت نأ اهلف :تئش تم كّسفن يقّلط :اهل لاق نإو) :لاق

 ۰ .(هدعبو «سلجملا

 يآ يف :لاق اذإ امك راصف ءاهّلك تاقوألا يف ٌةّماع :ئتم :ةملك نأل
 .تكش وتقو ع هو

 «سلجملا يف اهَقْلطُي نأ هلف :يتأرما قَلط :لجرل لاق اذإو) :لاق
 .مزلي الف ER ؛(هنع عجري نأ هلو «هدعبو

 .سلجملا ىلع ٌرصتقُي الو

 ًاكيلمت ناكف ؛اهسفنل لماع اهنأل ؛كتسفن يِقَّلط :هتأرمال هِلوق فالخب
 .اليكوت ال

0. 



 1۳ ةئيشملا يف لصف

o2 52 0-8 2  

 .ةصاخ سلجملا يف اهقلطي نأ هلف : تئش نإ اهقلط : لجرل لاق ولو

 .ةدحاو ىهف : ةدحاو اهّسفن تقّلطف ًاثالث كّسفن ىقلط : اهل لاق ولو

e 5ا  r۶  

 ءيش عقي مل : اثالث اهسفن تقلطف .ةدحاو كسفن يقلط : اهل لاق ولو

 .ةدحاو عقت : الاقو « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 سلجملا يف اهقّلطي نأ هلف :تئش نإ اهّقَلط :لجرل لاق ولو) :لاق
 ا جوزلل سيلو «(ةصاخ

 ؛ همدعك :ةئيشملاب حيرصتلا نأل ف لوألا اذهل خو لا

 .تئش نإ هْعب :هل ليق اذإ عيبلاب ليكولاك راصف «""”هتئيشم نع فرصتي هنأل

 نع فرصتي يذلا وه كلاملاو «ةئيشملاب هلع هنأل ؛كيلمت هنأ :انلو

 .هلمتحي ال هنأل ؛ عيبلا فالخب «قيلعتلا لمتحُيقالطلاو «هسفن ةئيشم

 ىهف :ةدحاو اهسفن تقلطف ءاثالث كسفن ىقّلط :اهل لاق ولو) لاق
 ٠ رور ؛ةدحاولا عاقيإ كلمتف ,شالثلا ٌعاقيإ تكلم ادعا

 عقي مل :ًاثالث اهسفن تقّلطف «ةدحاو كتسفن يقّلط :اهل لاق ولو) : لاق
 .هللا همحر ةفينح ينأ دنع ءيش

 (هقلط اذإ امك اضف ةدايزو هكلم امي انتا اهنأل ا

 الأ جوزلا
 م تاك الإ نوف ام خب تأ اهنا هنا حر ةفيح ينال

 و 5

 ةئيشم :خسُت يفو (۱)

 .ةأدتبم :خسُن يفو (۲)



 1٤
 ةئيش || يف لصف

 «نئابلاب اهَرَمآ وأ «ةنئاب تقّلطف .ةعجرلا كلم قالطب اهرم نإو

 ا قو ةيعجر تفّلطف

 ثالثلا نأل ؛ةدحاولا ٌريغ ثالثلاو «ةدحاولا اھکَلَم جوزلا نأل اذهو

 امهنيب تناكف «هيف بيكرت ال كرف ةدحاولاو ؛ عيّتجم بكرم و ددعل مسا

 داملا ليست غ ةرياغم

 .كلملا مكحب فرصتي هنأل ؛جوزلا فالخب

 ملف انه اه امأ «ثالثلا تكلم اهنأل ؛لوألا ةلأسملا يف يه اذكو

 الف ءاهيلإ ضو امب ْتَنَأ امو «ثالثلا كلمت
 اهَرَمَأ وأ «ةنئاب تقّلطف ءةعجرلا كلمَي قالطب اهَرَمأ نإو) :لاق

 اما و :ةيعجر تقّلطف «نئابلاب

 «ةعجرلا كمآ ةدحاو كّسفن يقّلط :جوزلا اهل لوقي نأ :لوألا ئنعمف

 ةدايزو لصألاب تأ اهنأل ؛ةيعجر عقتف «ةنئاب ةدحاو يسفن ُتقَّلط :لوقتف

 .لصألا ئقبيو فصول وُهْلَيف ءانرَكَذ امك ءوفْصَو
 يسفن تَقَلط :لوقتف «ةنئاب ةدحاو كسفن يقّلط :اهل لوقي نأ :يناثلا ئنعمو

 جوزلا نأل ؛اهنم ُوْخَل :ةيعجر ةدحاو :اهلوق نأل ؛ةنئاب عقتف «ةيعجر ةدحاو

 نود «لصألا عاقيإ نإ كلذ دعب اهتجاحف ءاهيلإ ضوفملا ةفص ّنّع امل

 اهنّيع يتلا ةفصلاب عقيف «لصألا ىلع ترصتقا اهنأك راصف ءيفصولا نييعت

 ."”ايعجر وأ ءانئاب جوزلا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ًايعجر وأ :هلوق (۱)



 1٥ ةئيشملا ىف لصف

 مل :ةدحاو اهّسفن تقّلطف «تعش نإ ًاثالث كّسفن يقّلط : اهل لاق نإو

 : اثالث اهسفن تقّلطف ءتئش نإ ةدحاو كفن يقَّلط :اهل لاق ولو
 .ةدحاو قت : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذكف

 لاقف .«تئش نإ تئش :تلاقف «تئش نإ قلاط تنأ :اهل لاق ولو

 .رمألا لطب : قالطلا يوني «تئش : جوزلا

 :ةدحاو اهسفن تقّلطف «تئش نإ ًاثالث كتسفن يقّلط :اهل لاق نإو) :لاق
 م :ةدحاولا عاقيإب يهو «ثالثلا تعش نإ :هانعم نأل ؛(ءيش عقي مل

1 : 
 .طرشلا جوي ملف «ثالثلا تءاش

 اهسفن تقّلطف ءوتئش نإ ةدحاو كّسفن يقّلط :اهل لاق ولو) :لاق
 تسيل :ثالثلا ةئيشم ّنأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذكف :ًاثالث

 .اهيعاقيإك «ةدحاولل ةئيشمب
 نأ امك ءٍةدحاولل ةئيشم :ثالثلا ةئيشم نأل ؛(ٌةدحاو قت :الاقو)

 .طرشلا جوف «ةدحاولل ٌعاقيإ :اهعاقيإ
 «تئش نإ تئش :تلاقف ءيتئش نإ قلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق

 اهقالط قلع هنأل ؛(مألا لطب :قالطلا يوني «تكش :جوزلا لاقف

 لاغتشا وهو «طرشلا جوي ملف ةقّلعملاب تأ يهو «ةّلسرملا ةئيشملاب
 .اهدي نم ّرمألا جرخف ءاهينعي ال امب

 .ةيفان انه :ام )١(

 .يدتبملا ةيادب نم ه١۷۸ ةخسن يف امك .كقالط تئش :لقي مل ام عقي مل يأ (؟)



 ةئيشملا يف لصف 1

 مل رمأل ءاذك ناك نإ تئش وأ «يبأ ءاش نإ تئش : تلاق اذإ اذكو
00 

 دعب يحب

 . تقلط : ئضم دق رمأل ءاذك ناك نإ ُتئش دق : تلاق نإو

 « تش تم : وأ «تعئش ام اذإ : وأ «تئش اذإ قلاط يتنأ : اهل لاق ولو

 . سلجملا ىلع رِصتَقَي الو ءاَدر نكي مل : َرمألا تّدرف «تئش ام ٰیتم : وأ

 مالك يف سيل هنأل ؛قالطلا ئون نإو تئش :هلوقب قالطلا عقي الو

 ريغ يف لمعت ال ةينلاو ءاهقالط ًايئاش جوزلا ٌريصيل قالطلا ٌركِذ ةأرملا
 .روكذملا

 ذإ ءأدتبم ٌعاقيإ هنأل ئون اذإ عقي :كقالط تش :لاق ول ئتح
 .دوجولا نع ءىبنث ةئيشملا

 .دوجولا نع “ىن ال هنأل ؛كقالط تدرأ :هلوق فالخب

 ءاذك ناك نإ تئش وأ «يبأ ءاش نإ تعش :تلاق اذإ ""ذكو) :لاق

 هب عقي الف :ةقّلعم ةئيشم هب يتأملا نأ انركذ اّمِل ؛(دعب هىجي مل رمأل

 .رمألا لطبو «قالطلا

 نأل ؛(تقّلط : يضم دق رمأل ءاذك ناك نإ تعش دق :تلاق نإو) :لاق

 ١ زيجنت :نئاك رطرشب قيلعتلا
 تم :وأ «تئش ام اذإ :وأ ءيتئش اذإ دلال تنا :اهل لاق ولو) :لاق

 ىلع ٌرِصتَقَي الو ءار نكي مل :رمألا تّدرف وتش ام تم :وأ ءوتئش
 ا

 .قالطلا عقي ال اذكو يأ )١(



 1۷ ةئيشملا ىف لصف

 .ةدحاو الإ اهّسفن قلطت الو

 دعب ةدحاو اهّسفن َقّلْطُي نأ اهلف : تئش ص ا اهل لاق ولو
 ثالث اهسفن َقّلَطُت ئتح ٍةدحاو

 .ءيش عقي مل : اهسفن ْتَقَّلطف ل

 تاقوألا يف ٌةّماع "يهو «تقولل امهنألف :ام ىتمو «ئتم :ةملك امأ

 .عامجإلاب «سلجملا ىلع ٌرصتقَي الف «تشش يتقو يآ يف :لاق هنأك ءاهلك
 يذلا تقولا يف قالطلا اهكّلَم هنأل ؛ًادر نكي مل :رمألا تدر ولو

 .درلاب تري ئتح ةئيشملا لبق ًاكيلمت نكي ملف «تءاش
 «لاعفألا نود ءَنامزألا محن اهنأل ؛(ةدحاو الإ اهسفن قلطت الو) :لاق

 .قيلطت دعب ًاقيلطت كلمت الو «نامز لك يف قيلطتلا كلمتف

 .امهدنع ءاوس :ئتم :و يهف :ام اذإو ءاذإ :ةملك امأو

 لمعتسُت امك طرشلل :اذإ :لمعتسُ تناك نإ :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 .لبق نم رم دقو «كشلاب ّرمألا جرخُي الف :اهديب راص رمألا نكل «تقولل
 ةدحاو اهسفن َقَّلْطُت نأ اهلف :تئش امّلك قلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق

 ًراركت بجوت :امّلك :ةملك نأل ؛ًثالث اهسفن َنَّلَطُت ئتح ٍةدحاو دعب
 .مئاقلا كلملا ىلإ فرصني قيلعتلا نأ الإ «لاعفألا

 عقي مل : :اهسفن ْتَقّلطف رخ جوز دعب هيلإ اتداع ول ئتح) : :لاق

 .ثدحتسم كلم هنأل ی

 .ام ئتمو <« ىتم يآ (۱)



 ةئيشملا يف لصف 1۱۸

 .ةدحاو ٍةملكب ًاثالث اهسفن َقّلطُت نأ اهل سيلو

 ئتح قّلطت مل : تئش نيأ : وأ ءتئكش ثيح ٌقلاط تنأ : اهل لاق ولو
 . اهل ةئيشم الف : اهسلجم نم تماق نإو ‹ءاشت

o 

 ذ : جوزلا لاقو ءًاثالث وأ ءةنئاب ةدحاو تش دق :تلاق نإف

 .لاق امك وهف : تيون

 بجوت اهنأل ؛(ةدحاو ةملكب ًاثالث اهسفن ىلطت نأ اهل. سيلو) :لاق
 ١ د «عامتجالا مومع ال «دارفنالا مومع

 قلطت مل :تئش نيأ :وأ «يتئش ثيح ثيح قلاط تنأ :اهل لاق ولو) :لاق

 .ءاشت تح

 نم :نيأو «ثيح :ةملك نأل ؛(اهل ةئيشم الف : اهسلجم نم تماق نإو

 7 *ْئذ ايقبيو ءوُشليف ءناكملاب هل َقّلَعَت ال قالطلاو :ناكملا ءامسأ

 .سلجملا ىلع ٌرصتقَيف «ةئيشملا
 «نامز نود «نامز يف عقي ئتح "وب ًاقلعت هل نال ؛نامزلا فالخب

 .اصوصخو ًامومع هرابتعا بَجوف

 كِلمَي ةقيلطت ْتَقْلَط :تئش فيك قلاط تنأ :اهل لاق نإو) :لاق
 .ةئيشملا لبق :هانعمو «(ةعجرلا

 كلذ :جوزلا لاقو ءًاثالث وأ «ةنئاب ةدحاو تعش دق :تلاق نإف) :لاق

 هتدارإو اهتم ن ةقباطملا ؛ تبثت كلذ دنع نأل ؛(لاق امك وهف :تيون

 .نامزلاب قلعت هل قالطلا نأل يأ )١(



 1 ةئيشملا يف لصف

 هللا همحر ةفينح يبأ لوق اذه : «لصألا» ىف لاق : هنع هللا ىضر لاق

 0 4 42 و

 .ًاثالث وأ «ةنئاب وأ ءةيعجر ءاشتف ةأرملا عِقوُت مل ام قي ال : امهدنعو

 ةدحاو ٌعقت :بلقلا ئلع وأ «ةنئاب ةدحاو جوزلاو «ًاثالث تدارأ اذإ امأ

 .جوزلا ٌعاقيإ يقبف ءةقفاوملا مدعل ؛اهفّرصت اغل هنأل ؛ةيعجر

 بّجوم ىلع ًايْرَج ؛"”اولاق اميف اهُيئيشم ربع :ةينلا رضحت مل نإو
 َ .رييختلا

 همحر ةفينح يبأ لوق اذه :«"”لصألا» يف لاق :هنع هللا يضر لاق)
 .(ًاثالث وأ «ًةنئاب وأ «ةيعجر ءاشتف «ةأرملا عِقوُي مل ام عقيال :امهدنعو «هللا

 .قاتعلا :فالخلا اذه ىلعو

 قيلعت نم دب الف «تءاش ٍةفص يأ ىلع اهيلإ قيلطتلا ضّرَف هنأ :امهل
 ينعأ لكك ءلاوحألا عيمج يف ةئيشملا اهل نوكتل ؛اهتتيشمب قالطلا لصأ

 .هدعبو «لوخدلا لبق

 فيك :لاقي «("فاصيتسالل :فيك :ةملك نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 قالطلا دوجوو ءهلصأ دوجو يعدتسي هِفصو يف ضيوفتلاو «تحبصأ
 .هعوقول

 .ءاملعلا يأ )١(

 .60/17”/ ٤ هللا همحر دمحم مامإلل (۲)

 /4٠/1. ةيانبلا .ءيشلا فصَو نع لاؤسلل يأ (؟)



 ةئيش || يف لصف 0

 ام اهسفن ْتَقَّلَط : تئش ام : وأ ءتعش مك ّقلاط تنأ : اھل لاق نإو

 . تءاش

 .ًادر ناك :َّرمألا تدر نإو ءلطب : سلجملا نم تماق نإف

 اهّسفن َقّلطُت نأ اهلف : تش ام ثالث نم كّسفن يقّلط : اهل لاق نإو
 .هلل همحر ةفينح يبأ دنع ًاثالث 'قطُت الو ني وأ ةدحاو

 . تءاش نإ ًاثالث ٌقّلطُت : الاقو

 ا تكل + تدشن :وأ تش مك ٌقلاط وتنأ :اهل لاق نإو) :لاق
 .تءاش ٍددع يأ اهيلإ ضّوف دقف «ددعلل نالّمعتسي امهنأل ؛(تءاش ام

 .لطب :سلجملا نم تماق نإف)

 ىف باطخ وهو ءّدحاو ٌرمأ اذه نأل ؛(ًدر ناك :رمألا تّدر نإو
 ٠ .لاحلا يف باوجلا يضتقيف «لاحلا

 َقّلَطُت نأ اهلف : تئش ام ثالث نِي كسفن يقلط :اهل لاق نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاثالث ّقّلطُت الو (هْيتتي وأ ةدحاو اهسفن

 «ميمعتلا يف ةمكحُم :ام :ةملك نأل ؛(تءاش نإ ًاثالث ّقّلطُت :الاقو
 ؛لاق'اذإ امك نجلا رتا لع لمحت «زييمتلل لمعتس دق : نمت ةملكو

 .تءاش نم يئاسن نم ْقَّلط :وأ «تئش ام يماعط نم لک

 «ميمعتلل :امو «ضيعبتلل ةقيقح :ني :ةملك نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .امهب لّمعَيف
 مومعل وأ «ةحامسلا راهظإ ةلالدب «ضيعبتلا كر :هب ادهشتسا اميفو

 .ةئيشملا يهو «ةفصلا



 ٠ هو و هو و و٠ ىو واو واو و ىو يو هيه يه هوو هاو هاو ده هواه هاهو هو هاو CCGG GG هاه اه هله

 ملعأ ئلاعت هللاو .«"”فالخلا اذه ىلع ناك : "تش نم :لاق ول ئتح

 .باوصلاب

FF 1 9F 8 

 .تئش نم يئاسن نم قلط :لاق ول ينعي (۱)

 .هيبحاصو مامإلا نيب روكذملا يأ )۲(



 باب

 قالطلا يف نامُيألا

 لوقي نأ لثم «حاكنلا بيق عو : حاكنلا ْىلإ قالطلا فاضأ اذإو

 .قلاط يهف اهجّوزتأ ٍةأرما لك : وأ «ٌقلاط ٍتنأف ِكُدجّوزت نإ : ٍةأرمال

 باب

 قالطلا ىف نامُيألا

 نأ لثم «حاكنلا ّبيِقَع 3 : حاكتلا ىلإ قالطلا فاضأ اذإو) :لاق

 .(ئلاط يهف اهجّوزتأ ٍةأرما لك :وأ «ٌقلاط تنأف كُتجوزت نإ :ٍةأرمال لوقي
 ال" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛مقي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 0 حاكتلا لبق قالط

 رتشي الف ءءازجلاو طرشلا دوجول ؛نيمي فرصت اذه نأ :انلو

 هب 5 ‹طرشلا دنع عوقولا نأل ؛لاحلا يف كلملا مايق هتحصل

 .فرصتملاب مئاق وهو «“عنملا :هرثأ كلذ لبقو «"'هدنع

 . ٠١٠۱/١ يدرواملل عانقإلا (۱)

 ال اميف قالط الو ...» :(۱۱۸۱) يذمرتلا ظفلو )۲۰٤۸(« هجام نبا ننس (؟)

 .۷۲/۲ ةياردلا «هححصو ««كلمي

 . ٤۸/۷ ةيانبلا .طرشلا دنع يأ (")

 .لحملاب لصتي نأ نم ببسلا نمي نأ طرشلا ُرثأ :طرشلا دوجو لبق يأ (5)



 ۲۳ قالطلا يف نامُيألا

 نإ : هتأرمال لوقي نأ لثم «طرشلا َبيِقَع عقو : طرش ىلإ هفاضأ اذإو
 . قلاط تنأف َرادلا تلخد

 ىلإ هّفيضُي وأ ءًاكلام فلاحلا َنوكي نأ الإ قالطلا ةفاضإ ٌحصت الو
 .هكلم
 ا

 500 ءاهجّوزت مث «قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : ةيبنجأل لاق نإف

 ءفلسلا نع ٌروثأم لمحلاو ءزيجنتلا يفن ىلع لومحم ثيدحلاو

 ."'امهريغو «يرهُزلاو « يبعشلاك

 لوقي نأ لثم «طرشلا بيقع عقو :طرش ىلإ هفاضأ اذإو) :لاق
 يف ئاق كلملا ّنأل ؛قافتالاب اذهو ء(قلاط تنأف َرادلا تلخد نإ :هتأرمال

 .ًاعاقيإ وأ ءآنيمي حصيف ءرطرشلا دوجو.هتقو ىلإ هؤاقب ٌرهاظلاو «لاحلا
 هّميضُي وأ ءاكلام ْفِلاحلا نوكي نأ الإ قالطلا ةفاضإ ٌحصت الو) :لاق

 *دقحتيف ””افيِخُم نوكيل ؛"”رهاظ نوكي نأ دب ال ءازجلا نأل ؛(هكّلم لإ

 ببس لإ ةفاضإلاو نيه رحاب ٌروهظلاو ةوقلا وهو «نيميلا نعم
 .هببس دنع ٌرهاظ هنأل ؛ هيلإ ةفاضإلا ةلزنمب :كلملا

 ءاهجوزت مث «قلاط تنأف َرادلا تلخد نإ :ةيبنجأل لاق نإف) :لاق

 «ا1/8178) ةبيش يبأ نبا فنصم )۱٠٤١٥(« قازرلا دبع فنصم )١(

 .۷۲/۲ ةياردلا « 58/7 رابخإلاو فيرعتلا ©(

 .دوجولا رهاظ يأ )۲(

 رادلا تلخد نإ :لاق نأب «عنملا هنم دوصقملا ناك اذإ اميف ءازجلا عوقوب يأ ()

 .017/1/ ةيانبلا .ّقلاط تنأف

 .كلملا لإ ًافيضم وأ ءاكلام يأ ()



 قالطلا يف نامُيألا ۲٤

 .قلطت مل : َرادلا تلخدف

 املك 3 :و ءاماذإ :و ءاذإ : و «نإ : طرشلا ظافلأو

 .ام ئتم : و ءئتم

 . تهتناو «نيميلا ْتّلَحْلا : طرشلا دو اذإ ٍظافلألا هذه يفف

 كلملا ىلإ هقاضأ امو «كلامب سيل فِلاحلا نأل ؛(قّلطت مل :َرادلا تلخدف

 .امهنم ٍدحاو نم دب الو "”هببس وأ

SAS EEE ESوسام هو  

 اهيلت امم ظافلألا هذهو «ةمالعلا نم قَتشم طرشلا نأل ؛(ام ليتم :و « ئتم

 .ثْنِحلا ىلع تامالع نوكتف «لاعفأ

 امو «تقولا نعم اهيف سيل هنأل ؛طرشلل "فرص :نإ :ةملك مث

 و اهءارو

 ام :طرشلاو ءّمسا اهيلي ام نأل ؛ةقيقح ًاطرش تسيل :لك لکو

 ؛"طورشلاب قحلأ هنأ الإ «لاعفألاب قلعت ةيزجألاو ءءازجلا هب قلعتي

 رح وهف هيرتشآ رابع لك :كلوق لثم ءاهيلي يذلا مسالاب لعفلا قّلعتل

 ؛(“تهتناو «نيميلا ْتّلَحْلا :طرشلا دجٌو اذإ ظافلألا هذه يفف) :لاق

 .ةيفان :هفاضأ امو :ةلمج يف :ام :و «هببسو كلملا ىلإ :خسُن يفو )١(

 .فرح :خسُت يفو .طرشلل صلاخ يأ (۲)

 .طورشلاب تقلا اهنأ الإ :ثينأتلاب خسُت يفو (۳)

 .قالطلا عقوو :ةدايز 70ص يدتبملا ةيادب يف انه ءاج (5)



 o قالطلا يف نامُيألا

 .امّلك : ةملك يف الإ

 .ءيش عقي مل : طرشلا رّركتو «كلذ دعب اهجّوزت نإف

 يهف ًةأرما تجوزت املك :لاق نأب ءجّوزتلا سفن ئلع ْتَلَخَد ولو
 .ٌرَخآ جوز دعب ناك نإو ٍةَرم لكب ثّدِحَي : ٌقلاط

 1 8 : 0 م موس ب
 .طرشلا متي :ةرم لعفلا دوجوبف «ةغل راركتلاو مومعلل ةيضتقم ريغ اهنأل

 نوال يضلل ءاقيألو

 .لاعفألا ميمعت يضتقت اهنإف «(امّلك :ةملك يف الإ)

 ةرورض نمو ٥٦ /ءاسنلا .ةيآلا .# مهد 4 ولج تضم املك :ئلاعت هللا لاق

 .راركتلا :ميمعتلا

 مل: طرشلا رّركتو) ءرخآ جوز دعب يأ «(كلذ دعب اهجوزت نإف) : لاق

 :حاكنلا اذه يف تاكولمملا ثالثلا ^ تاقكطلا ءافيتساب نأل ؛(ءيش عقي

 .طرشلابو هب نيميلا ءاقبو ىازجلا قبي مل

 .ئلاعت هللا ءاش نإ ' "دعب نم هررقنسو «هللا همحر رفز فالخ هيفو

 ةأرما تجوزت امّلك :لاق نأب و قاع "علم د ولو) :لاق

 رابتعاب اهداقعنا نأل ؛(رَسآ جوز دعب ناك نإو رم لكب ثّنحُي : :قلاط يهف
 كلمت

 .روصحم ريغ كلذو «جوزتلاب قالطلا نم اهيلع كمي ر

 .تاقيلطتلا : خست يفو )١(

 .بابلا رخآ يف (۲)

 .املك :ةملك يأ قرف



 قالطلا يف نامُيألا قف

 . اهّلِطُِي ال : نيميلا دعب كلملا لاوزو

 .قالطلا َمَقَوو «نيميلا تّلحنا : هكلم يف طرشلا دج نإ مث
 .ءيش عقي ملو «نيميلا ِتَّلحنا : كلملا ريغ يف دجو نإو

 ةأرملا مين ةث نأ الإ ! «جوزلا لوق لوقلاف : طرشلا ٍدوجو يف افلتخا نإو

 . ةنيبلا

 ءاهسفن وح يف اهلوق لوقلاف : اهتهج نم الإ مّلعُي ال طرشلا ناك نإف
 تقلط : تثضح دق : تلاقف «ةنالفو قلاط تنأف تضج نإ : لوقي نأ لثم

 .ةنالف قّلطت ملو «يه

 ءطرشلا دجوي مل هنأل ؛(اهلِطي ال a لاوزو) : لاق

 .نيميلا يقبف هّلَحَم ءاقبل ؛ قاب ءازجلاو «يقبف

 هنأل ؛(قالطلا عقوو «نيميلا تّلحنا :هكلم يف طرشلا اجو نإ مث :لاق

 ,انلق امل ؛نیمیلا یقبت الو ؛ءازجلا لز «ءازجلل لاق لحَملاو «طرشلا دو

 عقي ملو) ءطرشلا دوجول ؛(نيميلا ء تّلحنا :كلملا ريغ يف دو نإو)

 .ةيلحملا مادعنال ؛ (ءيش

 ميقث نأ الإ «جوزلا لوق لوقلاف :طرشلا وجو يف افلتخا نإو) :لاق

 .طرشلا مدع وهو «لصألاب كّسمتم هنأل ؛ (ةنيبلا ةأرملا

 .هيعّدت ةأرملاو «كلملا لاوزو «قالطلا حوقو ركن هنألو

 ّقح يف اهّلوق لوقلاف :اهتهج نم الإ مّلعي ال طرشلا ناك نإف) :لاق

 :تضح دق :تلاقف «ةنالفو قلاط تنأف تْْضِح نإ :لوقي نأ لثم ءاهسفن
 .(ةنالف قّلطت ملو «يه تقّلط



 ۷ قالطلا يف نامْيألا

 سام ر ل و ا ع 5 95

 عنا متهج زان يف باب نأ نحت تنك نإ إ : لاق ول كلذكو

 . هّحَأ : تلاقف رح يدبعو .قلاط

 ع يدبعو «كعم هذهو .قلاط تنأف يرحل ټک نإ :لاق وأ

 . اهئبحاص قاط الو «دبعلا يق قع ملو «يه ْتَقْلط : َكّيِحْأ : تلاقف

 الف رش هنأل ؛عقي ال نأ سايقلاو «ناسحتسا اهيلع قالطلا ٌعوقوو
 .لوخدلا يف امك قّدصُت

 نم الإ كلذ مّلعُي ال ذإ ءاهسفن قح يف ةنيمأ اهنأ :ناسحتسالا هجو

 يف ةدهاش اهنكل «نايئئخلاو ةدِعلا ّقح يف لبق امك اهّلوق َلَبقُيف ءاهتهج
 .اهقح يف اهل وق لبي الف «ةمهّتم يه لب ءاهتّرَض ّقح

 منهج ران يف هللا كبذعي نأ َنيبِحُت تنك نإ E : لاق

 .هّبِحَأ :تلاقف رح يدبعو «قلاط تنأف

 « رح يدبعو ع هذهو «قلاط تنأف ينيب تنك نإ :لاق وأ
 امل ؛(اهتبحاص قلطَت الو «دبعلا قتعي ملو «يه تَقلط :كِّجَأ :تلاقف

2 
 .ائيب

 سم # ا لى مت ي 3000 ل هس وک و
 هنم صلختلا بحت دق :هايإ اهضغب ةدشل اهن ؛اهبذكب نقيتي الو

 .باذعلاب
 قح يفف «ةبذاك تناك نإو اهرابخإب مكحلا َنّلَعَت نإ اهقح يفو 9 2 55

 قی 5
 .ةبحملا يهو «لصألا ىلع مكحلا يقب :اه

 .ئرخأ خست يف هتبثم ريغو «ةسيفن خسُت يف تبثم : :رح يدبعو : هلوق )١(



 قالطلا يف نامُيألا 4

 قالطلا عقي مل :مدلا ترف «قلاط تنأف تضج اذإ : اهل لاق اذإو

 نيح نم قالطلاب انمَّكَح : مايأ ةثالث تمت اذإف «مايأ ةثالث اهب ٌرمتسي تح

 . تضاح

 نم ٌرهطت ئتح قّلطت مل : قلاط تنأف ةضّيَح تُضِح اذإ : اهل لاق ولو

 E نيح ْتَقَلَط : ًاموي تمص اذإ ٌقلاط تنأ : هتأرمال لاق اذإو

 عقي مل :مدلا تأرف «قلاط تنأف تضِح اذإ :اهل لاق اذإو) :لاق

 .ًاضيح نوكي ال :اهّئود عطقني ام نأل ؛(مايأ ةثالث اهب ٌرمتسُي ئتح قالطلا

 هنأل ؛(تضاح نيح نم قالطلاب انْمَكَح :مايأ ةثالث تمت اذإف) :لاق

 .ءادتبالا نم ًاضيح ناكف ءمِحرلا نم هنأ فرع دادتمالاب

 رهطت ئتح قلطت مل :قلاط تنأف ةِضْيَح تْضِح اذإ :اهل لاق ولو) :لاق
 هيلع َلِوُح اذهلو ءاهنم ةلماكلا يه :- ءاهلاب  ةضيحلا نأل ؛(اهتضيح نم

 .رهطلاب كلذو ءاهئاهتناب :اهّلامكو «2'”ءاربتسالا ثيدح يف
 يح تقلط :اموي تمض اذإ قلاط ثنا :: "”هتارفال لاق اذإو) :لاق

 ةكم يبونج نزاوه رايد يف ٍداو :ساطؤأو - ساطؤأ ايابس ثيدح يأ )١(
 2 0ر

 ‹عضت ئتح لياح أطوت ال» :وهو - لحارم ثالث وحنب فئاطلاو نيتح نيب ةمركملا

 «هريغو «(۲۱۵۷) هننس یف دواد وبأ هجرخأ « ؟؛ضيحت ئتح لمح تاذ ريغ الو

 ۲۷٤/۲. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو 2١7١/7 ريبحلا صيخلتلا يف هدانسإ نّسحو

 .اهل :خسُت يفو (۲)



 ۲۹ قالطلا يف نامْيألا

 . هيف موصت يذلا مويلا يف سمشلا بغت

 تلو اذإو «ةدحاو ٌقلاط تنأف ًامالغ ِتْدَلَو اذإ : هتأرمال لاق نمو

 دلو امهُيأ ئردُي الو «ةيراجو ًامالغ تدك نيت قلاط تنأف ةيراج

 ةدعلا تضقناو «ناتقيلطت : هزنتلا يفو ءةقيلطت ءاضقلا يف همز : ًالَوأ

 .ريخألا دلولا عضوب

 :دتمم لعفب رق اذإ مويلا نأل ؛(هيف موصت يذلا مويلا يف سمشلا ُبْيِغت

 .راهنلا ضايب هب داري

 دجو دقو «رايعمب هردقي مل هنأل ؛تْمّص اذإ :اهل لاق اذإ ام فالخب

 ۰ .هطرشو «هنكرب موصلا

 اذإو «ةدحاو ٌقلاط تنأف ًامالغ ٍتْدَلَو اذإ :هتأرمال لاق نّمو) :لاق

 امهّيأ ئردُي الو «ةيراجو ًامالغ تَدَّلَوف نيش قلاط تنأف ةيراج تو

 تضقناو «ناتقيلطت :"”هيتلا يفو :ةقيلطت ءاضقلا يف همز :ًالَوأ دلو

 أا لا شرب دولا

 عضوب اهثدع يضقنتو او تقولو مالغلا ِتدّلو ول اهنأل

 .ةدعلا ءاضقنا لاک هال و ُرَخآ ءيش قي ال مث «ةيراجلا

 عضوب اهثدِع تضقناو «ناتقيلطت ْتَعَقَو :ًالَوأ ةيراجلا ِتَدَلَو ولو

 .ةدعلا ءاضقنا لاح هنأ انْرَكَذ امِل ؛هب ُرَخآ ءيش عقي ال مث «مالغلا

 .1۲/۷ ةيانبلا .ةمرحلا ناظم نع عّروتلاو «ءوسلا نع دعابتلا يأ (۱)

 .لمحلا عضوب :ْخَّسُت يفو (۲)

 .هب ئرخأ عقي ال مث :خسُن يفو (۳)



YYقالطلا يف نامُيألا  

 مث ءًاثالث قلاط تنأف فسوي ابأو وِرمَع ابأ ٍتمّلك نإ : اهل لاق نإو

 مث ءورمع ابأ تمَّلكف ءاهتدع تضقناو «تنابف «ًانئاب ًاقالط اهقّلط

 . لوألا ةدحاولا عم ثالث قلاط يهف : فو ابا كملف ءاهجوزت

 ةيناثلا عقت الف «ءناتنث عقت :لاح يفو ةدحاو عقت : :لاح يف ًاذإف

 .ًاطايتحاو كس 5 ؛نيتنثلاب "ذخۇي نأ وألا و «"كشلاب

 نيب امل ؛ نيقيب ةيضقنم ةدِعلاو

 ءاثالغ قلاط تنأف تسوي ابأو ورمع ابأ تملك نإ :اهل لاق نإو) :لاق

 مث «ورمع انآ تيلكف ءايئدع اتنققناو. «تنابق ااا قالط اهقلط مث

 .(ئلوألا ةدحاولا عم ثالث قلاط يهف : تسول انآ تملک اخو

 .عقي ال :هللا همحر رفز لاقو

 «قالطلا عقيف :كلولا يف ناطرشلا دجو نإ امأ :””ووجو ىلع هذهو

 .رهاظ اذهو

 .عقي الف :كلملا ريغ يف ادجو وأ

 )١( ةخسن مدقأ يفو :تلق .لامتحالاو كشلاب :ةيادهلا تاعبط يفو ٠٠١ه:

 .اهئاغلإل ؛طخب اهيلع برض مث «لامتحالاو : خسانلا بنك

 .ذخأي :ئرخأ يفو ءذخأن :خسُت يفو (۲)

 .ًاعروت يأ (۳)
 ةقلط :خسُت يفو «ها/41/ ةسيفنلا ةيناطلسلا ةخسنلا يف :تبثأ امك اذكه (4)

 .تنابف ءاهقّلط مث :خسنلا بلاغ يفو «ةدحاو

 .ةعبرأ (0)



 ۲۳۱ قالطلا يف نامُيألا

 00 ص ع 7

 «نيتنث اهقلطف ءاثالث قلاط تنأف َرادلا تلخد نإ :اهل لاق نإو

 : ًرادلا تلخدف «لوألا ئلإ تداع مث ءاهب َلَخَدو َرَخآ ًاجوز تجّوزتو
 ۶ ى ر

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اثالث تقلط

 ؛"”ضيأ عقي الف :كلملا ريغ يف يناثلاو «كلملا يف لوألا َدجٌو وأ

 ."”كلملا ريغ يف لزني ال ءازجلا نأل

 باتكلا ةلأسم يهو «كلملا يف يناثلاو «كلملا ريغ يف لوألا جو وأ

 ٠ .ةيفالخلا

 .راحاو ءيشك قالطلا مكح يف امه ْذِإ «يناثلاب لوألا ٌرابتعا : "ل

 ةلاح طرتشُي كلملا نأ الإ «مّلكتملا ةيلهأب مالكلا ةحص نأ :انلو

 «نيميلا ٌحصتف ءلاحلا باحصتسال ؛دوجولا بلاغ ءازجلا ٌريصيل ؛قيلعتلا
 نيب اميفو «كلملا يف الإ لني ال هنأل ؛ءازجلا لنيل :طرشلا مامت دنعو
 هّلَحَمِب هؤاقب ذإ «كلملا مايق نع ئنغتسُيف «نيميلا ءاقب لاح :لاحلا كلذ
 .ةمذلا وهو

 «نيتنث اهَقّلطف «ًاثالث قلاط تنأف َرادلا تلخد نإ :اهل لاق نإو) :لاق

 :رادلا تلخدف «لوألا ىلإ تداع مث ءاهب لَخَدو ءَّرَخآ ًاجوز تجّوزتو
ê 7 

 .هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع ًاثالث تقل و

 .يدعس ةيشاح .ًاعامجإ )١(

 .عقت الف :انه ةدايز ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو (۲)

 .هللا همحر رفز مامإلل يأ (۳)



 قالطلا يف نامُيألا ۲

 . قالطلا نم يِقب ام قلاط يه : هللا ةميحر دمحم لاقو

 تنأ : اهل لاق مث ءاثالث قلاط تنأف َّرادلا تلخد نإ : اهل لاق نإو
 تلخدف .لوألا ىلإ تعجر مث اهب لخدو «هريغ تجوزتف ثالث ّقلاط

 .ءيش عقي مل :َرادلا

 لوق وهو «(قالطلا نم قب ام قلاط يه :هللا همحر دمحم لاقو
 .هللا همحر رفز

 هيلإ ٌدوعتف ءامهدنع ثالثلا نود ام ُمِدهَي يناثلا جوزلا نأ :هّلصأو
 .ثالثلاب

 هيلإ ٌدوعتف «ثالثلا نود ام ٌمِدِهَي ال :هللا امهمحر َرفزو رامحم دنعو

 .یلاعت هللا ءاش نإ دعب نم ''”هئيبنسو «يقب امب
 :اهل لاق مث ءاثالث قلاط تنأف َرادلا تلخد نإ :اهل لاق نإو) :لاق

 «لوألا ىلإ ْتَعَجَر مث ءاهب َلَحَدو «هريغ تجّوزتف ءاثالث قلاط تنأ

 یش عقي مل :رادلا تلخدف

 قالطإل ؛ٌقّلطم ثالث ءازجلا نأل ؛ثالثلا ٌعقت :هللا همحر ٌرفز لاقو
 .نيميلا ئقبتف ءاهعوقو لامتحا يقب دقو «ظفللا

 رهاظلا نأل ؛"”ةعناملا يه اهنأل ؛كليلا اذه ْتاَقّلَط ءازجلا نأ :انلو

 .ثالثلا نم يقب امب :خسُن يفو )١(

 : لصف رخآ يف هنّيبيسو :تلق .كلذ نّيبنسو :خسن يفو «مدهلا ةلأسم يأ (5)
 .ةقلطملا هب لحت اميف

 .طرشلا ليصحت نع يأ (۳)



 ۳۳ قالطلا يف نامُيألا

 قتلا اًمّلف ءاهعّماجف ثالث قلاط تنأف كّتعماج اذإ : هتأرمال لاق ولو

 .رهملا هيلع بجي مل : ةعاس ثبّلو «ناناتخلا

 .رهملا هيلع بجو : هلخدأ مث ؛هجرخأ نإو

 .ةرح تنأف كّتعماج اذإ : هتمَأل لاق اذإ اذكو

 .لمحلا وأ عنملل ٌدَقعُت د "نيميلاو ثدي ام مدع

 :ةيلحملل لطبملا ثالثلا زيجنتب تاف دقو «هانركذ ام ءازجلا ناك اذإو

 .نيمبلا قت ' من الف

 لكيم هاقبل قاب ءارجلا نأل ءاهنابأ اذ] ام فالي

 ملف ءاهعّماجف «ًاثالث قِلاط تنأف كّتعماج اذإ :هتأرمال لاق ولو) :لاق

 ."””رهملا هيلع بجي مل :"'ةعاس ثَِلو «"”ناناتخلا ئقتلا

 . 9 هملا هيلع بجو :هلخدأ مث « هجرخأ نإو

 .(ةرح تنأف كّتعماج اذإ : هِتمَأل لاق اذإ اذكو

 .كتعماج اذإ :هّلوق وهو «طرشلا ققحتب قالطلا عقوو يأ )١(

 .كلملا ريغ يف ًاعتمتسم هجرخُي ملو «جاليإلا دعب ثبل يأ (۲)

 ثبل دق انهو «ةهبشب تئطُو اذإ بجي اذهو «لثملا رهم وهو «رقعلا يأ (0)

 طر هناك ناف -«قالطلا طرف ىتستو اهلا الاب تقلط نأ ده اهتم
 .يتأيس امك «لاخدإب سيل ثبللا نأل ؛رقعلا بجي الو «ةهبشب

 يأ )٤(

 .لثملا رهم يأ ءرقعلا ا ا



 قالطلا يف نامُيألا ٤

 هه و دو دو و دو ا. . ا. و دوو ا . واو و وأو هاه هاه واه هاه اه د. هو اواو. ولاه هاو اه اه ¢ هاه اه اهله

 “لوألا لصفلا يف رهملا بجوأ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ؛دحلا هيلع بجي ال هنأ الإ :""هيلع ماودلاب هنم عامجلا دوجول ؛ًاضيأ

 ."داحتالل

 .لاخدإلل ماود الو «جرفلا يف ٍجْرَفلا لاخدإ عاّمجلا نأ :«”رهاظلا هجو

 .قالطلا دعب لاخدإلا دج هنأل ؛جَلوأ مث .جرخأ اذإ ام فالخب

 .دوصقملاو سلجملا ىلإ رظنلاب ؛داحتالا ةهبشب بجي ال حلا نأ الإ

 .امهدحأ نع ولخي ال ءطولا ذإ ُِرْقُعلا بَّجَو :دحلا بجي مل اذإو

 همحر فسوي يبأ دنع ثابّللاب ًاعجارُم ٌريصي :ًايعجر قالطلا ناك ولو

 .ساسملا دوجول :هللا همحر ٍدمحملو «هللا

 هللاو «عامجلا دوجول ؛عامجإلاب ءًاعجارم راص :جلوأ مث ءَعَّرَن ولو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

 دنع د داع 2F دع

 .هجرخي مل اذإ ينعي )١(

 .ثبللا ىلع ماودلاب ٌتباث وهو «عامتجالا نع ةرابع عامجلا نأل (؟)

 وهو «دوصقملا ثيح نم مارحلا ثبللا عم «لالحلا جاليإلا داحتال يأ (۳)

 ءدحلا طقسف «دحلل بجوم ٌريغ هّلوأو «هجو نم ًادحاو عامجلا ناكف «ةوهشلا ءاضق
 .1۸/۷ ةيانبلا .دح وأ رقع نع ولخي ال مّرحملا ءطولا نأل ؛رقعلا بجوو

 1 .ةياورلا رهاظ يأ (5)



 o ءانثتسالا يف لصف

 ءانثتسالا يف لصف

 عقب مل : هب الصم .هللا ءاش نإ ٌقلاط تنأ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 .قالطلا

 ءانثتسالا يف لصف

 مل :هب ًالصّتم هللا ءاش نإ ٌقلاط تنأ :هتأرمال لجرلا لاق اذإو) :لاق

 «قاّتع وأ قالطب َفّلَح نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(قالطلا عقب

 . (هیلع ْثْنِح الف :هب ًالصتم «هللا ءاش نإ :لاقو

 :ةتسولا اذه نم قلعت نوكيف طلا ةروبعب تأ هلكلو

 نم ًامادعإ نوكيف ءانه اه ُمّلعُي ال طرشلاو «طرشلا لبق ٌمادعإ هنأو

 .طورشلا رئاس ةلزنمب «هب ًالصتم نوكي نأ طرتشُي اذهلو «لصألا

 ُرْكذ وأ ءانثتسالا نوكيف "لوألا مالكلا ٌمكح ُتبثي :"”تكس ولو
 .لوألا نع ًاعوجر هدعب طرشلا

 ءاجو «هدجن مل :ةيادهلا وجّرخم لاق :00/7 رابخإلاو فيرعتلا يف لاق )١(

 ىلع فلح نم» :هظفلو «نسح ثيدح :لاقو )١691١(« يذمرتلا ننس يف هانعمب

 .۷۲/۲ ةياردلا ««هيلع ثنح الف : هللا ءاش نإ :لاقف «نيمي

 .هللا ءاش نإ :هلوق نيبو «قلاط تنأ :هلوق نيب سمّتلا ردق ىلع ةدايز ملكتملا يأ (۲)

 .قالطلا عوقو يأ (۳)



 ءانثتسالا ىف لصف ۳٦

 . هللا ءاش نإ : هلوق لبق تنام اذإ كلذكو

 .نيتنث تقلط : ةدحاو الإ ًاثالث قلاط ٍتنأ : لاق نإو
 2 هى 4 95

 .ةدحاو تقلط : نيتنث الإ : لاق نإو

 ءانثتسالاب نأل ؛("هللا ءاش نإ :هلوق لبق تنام اذإ كلذكو) :لاق

 .ًاباجيإ نوكي نأ نم ٌمالكلا جَرَخ
 .لطبملا نود «بجوملا يفاني توملاو

 .ءانثتسالا هب لصتي مل هنأل ؛ٌجوزلا تام اذإ ام فالخب

 .نيتنث تقلط :ةدحاو الإ ًاثالث قلاط ٍتنأ :لاق نإو) :لاق

 .(ةدحاو تَقلط :نيتن الإ :لاق نإو

 .حيحصلا وه انتل دعب نضال لك :ءانثتسالا نأ : لصألاو

 لوق نيب قرف ال ْذِإ «ئنئتسملا دعب هنم نثتسملاب ملكت هنأ :هانعمو
 ءانثتسا مصيف ءةعست الإ ةرشع :هلوق نيبو «مهرد يلع نالفل :لئاقلا
 .هدعب ضعبلاب ُمّلكتلا ىقبي هنأل ؛ةلمجلا نم ضعبلا

 يصب رف دمي نقرر الا هنألا « لكلا نه لكلا ءا تقي ار
 .هيلإ ظفّلل ًافراصو و اک

 .قلاط :هلوق دعبو « هللا ءاش نإ :هلوق لبق :1 ١5ص يدتبملا ةيادب يفو )١(

 .لكلا ءانثتسا ىلإ دوعي ريمضلا )۲(



 ۷ ءانثتسالا ىف لصف

 . ثالثلا عقي : ًاثالث الإ : لاق ولو

a :لبق نم انركذ امك "هب الوصوم ناك اذإ ءانثتسالا حصي امنإو 5 ا 00 5 . 

 .ناعقيف :ناتنث :هنم ئنثتسملا "لوألا لصفلا ىفف :اذه تبث اذإ

 .ةدحاو عقتف :ةدحاو :يناثلا يفو

 «لكلا نم لكلا ءانثتسا هنأل ؛(ثالثلا عقي :ًاثالث الإ :لاق ولو) :لاق
a2  

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ءانثتسالا حصي ملف

3Fد د د ا  

 .ثالثلا نم ةدحاولا ءانثتسا يأ (۲)



 باب ۳۸

 باب

 ضيرملا قالط
 يف يهو تامف اب ًاقالط هوم يضرم يف هتآرما لجرلا نط اذإو 2 5 ۶ 5 5 1 و م 5

 .اهل ثاريم الف : اهتدِع ءاضقنا دعب تام نإو هیترو : ةّدعلا

 باب

 ضيرملا قالط

 2 »ع ع ۴ و 2

 يهو تامف ءانئاب اقالط هيوم ضرم يف هتأرما لجرلا قلط اذإو) :لاق

 .(اهل ثاريم الف :اهتدِع ءاضقنا دعب تام نإو «هّنترو :ةدعلا ىف

 دق ةيجوزلا نأل ؛نّيهجولا ىف ثرَت ال :هللا همحر '”ىعفاشلا لاقو
 :تتام آذإ اهثري ال اذهلو «ببسلا ىهو «ضراعلا اذهب تلطب

 «هلاطبإ صف جوزلاو «هټوم ضرم يف اهثرإ ببس ةيجوزلا نأ :انلو
 ءاهنع ررضلل ًاعفد ؛ةدعلا ءاضقنا نامز ىلإ هلمع ريخأتب هدصق هيلع دري

 نأ زاجف «"'راثآلا ضعب ىح يف ئقبي ةدعلا يف حاكنلا نأل ؛نكمأ دقو
 4 4 «٠ سه

 .هنم اهثرإ قح يف ئقبي

 .ناكمإ ال هنأل ؛ءاضقنالا دعب ام فالخب

 )١( بلطملا ةياهن ١5/770.

 «تخألا حاكن ةمرحو «جورخلا ةمرحو «جوزتلا ةمرحو «ةقفنلا بوجو نم (۲)
 ۸١/۷. ةيانبلا .اهاوس ةعبرأ حاكنو



 ۳۹ ضيرملا قالط

 وأ ءاهسفن تراتخاف «يراتخا : اهل لاق وأ ءاهرمأب ًاثالث اهَقْلَط نإو

 .هرت مل : ةّدعلا يف يهو تام مث «هنم ْتَعَلَتخا
o 2و 1  

 . هتثرو : اثالث اهقلطف ‹ةعجرلل ىنقلط : تلاق نإو

 يطير و تيك دن . نوم رم يف اهلل نإو
 اهلف : ةيصوب اهل ئصوأ وأ «ِنْيَدب اهل ٌرقأ مث ‹هنقدصف كد تّضقناو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ثاريملا ن نمو كلذ نم لقألا

 . هئيصوو «هرارقإ ٌروجي : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 يف لطبتف ءاهنع هثرإل ببسب تسيل :ةلاحلا هذه يف “هيج وزلاو

 .هب يضر اذإ ًاصوصخ هَقَح

 ءاهسفن تراتخاف «يراتخا :اهل لاق وأ ءاهرمأب ًاثالث اهَقَّلَط نإو) :لاق

 لاطبإب تيضر اهنأل ؛(هرت مل :ةدعلا يف يهو تام مث «هنم تَعَلَتْخا وأ
 ايل "ع :اتلاو ءاهقح

 قالطلا نأل ؛ هنو :ًاثالث اهقّلطف «ةعجرلل ينقلط :تلاق نإو) :لاق

 .اهقَح نالطبب ةيضار اهلاؤسب نكت ملف «حاكتلا ليي ال يعجرلا

 « يحرم يف ًاثالث ٍكُيْلط تنك دق :هتوم ضرم يف اهل لاق نإو) :لاق

 اهلف :ةيصوب اهل ئصوأ وأ ءنْيدب اهل رق مث هئقدصف كتدع تّضقناو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ثاريملا نمو كلذ نم لقألا

 2 ۰ 0 ٠ هه

 .هتيصوو «هرارقإ زوجي : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .تتام اذإ اهثري ال اذهلو :هلوق نع باوج اذه )١(

 .اهتدع ءاضقنا يأ ءاهثرإ نالطب يف قالطلا لمع ريخأت يأ ()



 ضيرملا قالط 3

eاهل ئصوأ وأ «نيدب اهل ّرقأ مث  

 .ًاعيمج مهلوق يف ا ا

 اهل ئصوأ وأ «نيدب اهل َرقأ مث ءاهرمأب هيضرم يف ثالث اهقّلط نإو
 نخ مهلوق يف «ثاريملا نمو كلذ نم لقألا اهلف :ةيص

 ؛هب رقأ امو «ئصوأ ام عيمج اهل ناف هللا همحر رفز لوق ىلع 0
 .ةيصولاو رارقإلا ةحص نم عناملا لاز :اهلاؤسب لطب امل ثاريملا نأل

 «قالطلا ىلع اقداصت امل امهنأ :"”ئلوألا ةلأسملا يف امهلوق جو
 .”"اهتخأ جوزتي نأ هل راج ئتح «هنع ةيبنجأ تراص :ةدعلا ءاضقناو

 ابف اكزلا لَو ذوجيب ءاهل هثداهش لبق هنأ ئرت الأ «ةمهتلا تمدعناف

 ءةمهتلا ببس يهو «ةيقاب ةدعلا نأل ؛"”ةيناثلا ةلأسملا فالخب

 .ةبارقلاو حاكنلا ىلع زادي اذهلو «ةمهتلا ليلد ىلع رادي مكحلاو

 .ئلوألا ٍةلأسملا يف ةَدِع الو

 دق ةأرملا نأل «ةمئاق ةمهتلا نأ :نيتلأسملا يف هللا همحر ةفينح يبألو

 ناجوزلاو يع ديزيف ءاهيلع ةيصولاو رارقالا باب حتفنيل قالطلا ٌراتخت

 ةدايز ؛هلامب ٌجوزلا اهرب ؛ةدعلا ءاضقناو ةقرفلاب ,رارقإلا ىلع ناعضاوتي دق

 .اهانددرف «ةدايزلا يف ةمهتلا هذهو ءاهثاريم ىلع

 يتحص يف ًاثالث كتقلط تنك دق :هضرم يف اهل لاق اذإ اميف يأ (۱)

 «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :اهتخأ جوزتي نأ هل زاج تح :هلوق (۲)

 .توريبو «ناتلم :اهيتعبطب ةيانبلا صن يف كلذكو

 .اهرمأب اهضرم يف ًاثالث اهقلط اذإ ام يهو ()



 ٤١ ضيرملا قالط

 : لق مث ثالث هتآرما قطف «لاتقلا فص ىف وأ لروح ناک نمو

0 
 نإ ترو : : مجَر و أ صاصق يف لتقبل َمَدُق وأ الجر راب دق ناك نإو

 .لتق وأ هجولا كلذ يف تام

 .هانححصف «ثاريملا ردق يف ةمهت الو

 يف ةمهت الف ءةداهشلاو «جوزتلاو ءقاكزلا قح يف ةداع ةعضاوم الو

 .ماكحألا هذه قح

 ءًاثالث هتآرما َقّلَطف «لاتقلا فص يف وأ «"ًاروصْحَم ناك نّمو) : لاق
 .هنِرَت مل :ليق مث

 | ترو : :مجر و أ صاصق يف لتقبل مد وأ ءًالجر َرَراب دق ناك نإو

 .("”لِتق وأ هجّولا كلذ يف تام

 .ًاناسحتسا ؛ثرَت ٌرافلا ةأرما نأ اب ام : هّلصأو

 اب احب ىلع اإ هلامب اهقَح قلعت رارفلا مكح تبغي امن
 نأ وهو « شارف بحاص ناك اذإ امك «ًابلاغ الهلا هنم فاخب ضرمب

 .ءاّحصألا هداتعي امك هجئاوحب ٌموقي ال لاحب ًنوكي

 .بلاغلا كالهلا هجوت يف ضرملا نعم يف وه امب :رآرفلا مكح تبثي دقو

 .ريغصلا عماجلا يف دمحم لاق يأ :خسنلا رثكأ يفو : 84/1 ةيانبلا يف لاق )١(

 ها/45 ةخسن يف ءاجو :تلق .كلذ وحن وأ نجس وأ نصح يف ًاسوبحم يأ (؟)

 .نصح يف ًاروصحم :يدتبملا ةيادب نم
 .ببس يأب هتوم نيح ةدعلا يف اهنأ لاحلاو ءرخآ ببسب لتق وأ ينعي (۳)



 ضيرملا قالط 3

 اذإ وأ ءرهشلا سار ءاج اذإ :ٌحميحص وهو هتأرمال لجرلا لاق اذإو
 تنأف َرادلا نالف َّلَخَد اذإ وأ ءًرهظلا ُنالف لص اذإ وأ ءًرادلا تلخد

 8 4 ئى و 4 5 و

 .ثرت مل : ضيرم جوزلاو ءايشألا هذه تناكف . قلاط

 .رادلا ٍتْلَخَد اذإ : هلوق يف الإ ءْتّنِرَو : ضرملا يف لوقلا ناك نإو

 .رآرفلا مكح هب تبثي ال :ةمالسلا هنم بلاغلا نوكي امو

 نأل ؛ةمالسلا هنم بلاغلا :لاتقلا فص يف يذلاو ءٌروصحملاف

 .رارفلا مكح هب تبثي الف «ةَعَنملا اذكو «ّردعلا سأب عفدل َنصِحلا

 .رارفلا هب ققحتيف «ُكالهلا هنم ُبلاغلا :لتقيل مَدُق وأ ءَرَراب يذلاو

 .""فزرحلا اذه ىلع َجَّرخُت «تاوخأ اذهلو

 ام نيب قرف ال هنأ ىلع ليلد :لِتُق وأ «هجولا كلذ يف تام اذإ :هلوقو

 ضرملا ببسي شارفلا بحاصك ءرخآ ببسب وأ «ببسلا كلذب تام اذإ
 ' .لتق اذإ

 وأ ءرهشلا سأر ءاج اذإ :حيحص وهو هتأرمال لجرلا لاق اذإو) :لاق

 تنأف َرادلا نالف لحد اذإ وأ «ًرهظلا نالف ئلص اذإ وأ ءَّرادلا تلخد اذإ

 .ثرَت مل :ضيرم جوزلاو ءايشألا هذه تناكف «ٌقلاط

 .(رادلا ٍتْلَخَد اذإ :هلوق يف الإ «ْتّنِرَو :ضرملا يف لوقلا ناك نإو

 ىنعم يف وه امب رارفلا مكح توبث وهو ءروكذملا لصألا اذه ىلع يأ )١(

 ةيانبلا .ةمالسلا هنم بلاغلا ناك اميف هتوبث مدعو «بلاغلا كالهلا هّجوت يف «ضرملا

۷/. 



 :هوجو ةعبرأ ىلع "اذهو

 لعفب وأ «يبنجألا لعفب وأ ءوتقولا ءيجمب قالطلا َنّلعُي نأ امإ
 .ةأرملا لعفب وأ «هسفن

 :نیهجو ىلع :ٍهجو لکو

 يف امهالك وأ «ضرملا يف طرشلاو «ةحصلا يف قيلعتلا نوكي نأ امإ
 .ضرملا

 نأب «تقولا ءىجمب قيلعتلا ناك نإ ام وهو «نالّوألا ناهجولا امأ

 لخد نإ :لاق نأب «يبنجألا لعفب وأ «قلاط تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ :لاق

 :رهظلا نالف ئلص وأ ءٌرادلا نالف

 ىلإ دصقلا نأل ؛ثاريملا اهلف :ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك نإف
 .هلامب اهّفَح قلعت لاح يف قيلعتلا ةرشابمب هنم قَقحت دق رارفلا

 .ثرَت مل :ضرملا يف طرشلاو «ةحصلاب قيلعتلا ناك نإو

 هوجو دنع لزثي طرشلاب ّقّلعملا نأل ؛ثرَت :هللا همحر رفز لاقو
 ١ .ضرملا يف ًاعاقيإ ناكف ءرّجنملاك طرشلا

 ءادصق ال ءًامكح طرشلا دنع ًاقيلطت ٌريصي قباسلا قيلعتلا نأ :انلو

 .هفرصت دري الف «ردصق نع الإ َمْلُظ الو

 قيلعتلا ناك ءاوسف «هسفن لعفب هَمَلع اذإ ام وهو :ثلاثلا هجولا امأو

 .قيلعتلا اذه يأ )١(



 ٠و د. و و . و او واهو وأو ا. واو و هلو واه واهو هو هو اه هه واه ده هو ها هه وه هه واه هاه اه ههه

 و

 “هل امم لعفلاو «ضرملا يف اناك وأ ءضرملا يف طرشلاو «ةحصلا يف
 «قيلعتلاب امإ «لاطبإلا ٍدْصَق دوجول ؛ًاراف ٌريصي :هنم هل دب ال وأ دب هنع

 .ضرملا يف طرشلا ةرشابمب وأ

 دريف دب فلأ قيلعتلا نم هلف :دب طرشلا ٍلْعِف نم هل نكي مل نإو
 .اهنعررضلل ًاعفد ؛ةقّرصت

 :اهِلْعِفب هَقَّلع اذإ ام وهو :عبارلا ةجولا امأو

 مالكك هدب هنم اهل امم لعفلاو «ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك نإف
 #1 03 9 ت

 .كلذب ةيضار اهنأل ؟ثرت مل :هوحنو ليز

 مالكو ءرهظلا ةالصو «ماعطلا لكأك ؛هنم اهل دي ال امم لعفلا ناك نإو

 نم عانتمالا يف اهل امل ؛ةرشابملا يف ةرطضم اهنأل ؛ثاريملا اهلف :نيوبألا
 .رارطضالا عم اضر الو «ىبقعلا يف وأ ءايندلا يف كالهلا فوخ

 ناك نإف :"”ضرملا يف طرشلاو «ةحصلا يف قيلعتلا ناك اذإ امأو
 .اهل ثاريم ال هنأ لاكشإ الف :لُب هنم اهل امم لعفلا

 هير خم دنع بارلا كلذ" هم اهل دن ال انتم رغفلا ناك ناو
 0 U 0 و 0

 قلعت دعب علص جوزلا نم دجوي مل هنال ؛ هللا همحر رفز لوق وهو «هللا
 7 ا

 .هلامب اهقح

 ةيادهلا تاعبط ىفو .ه۷٠۸ ةخسن ىف تبثم :ضرملا ىف طرشلاو :هلوق (۲)

 .ةميدقلا



 Y0 ضيرملا قالط

 . ثرت مل : تام مث «حص مث «ضيرم وهو ءاثالث اهقلط اذإو ا ر و 06 كا

 تام مث «ْتَمَّلسأ مث «ئلاعت لاب ٌدايعلاو «تّدتراف ءًاثالث اهقّلط ولو

 .ثرت مل : ةدعلا يف يهو «هيضرم نم جوزلا

 .تْنِرَو : عامجلا يف اهجوز نبا تَعَواط لب ءدترت مل نإو

 اهأجلأ جوزلا نأل ؛ثِرَت : هللا امهمحر فسوي ياو ةفينح يب دنعو
 .هاركإلا يف امك «هل لآ اهنأك «هيلإ لعفلا لقتنيف «ةرشابملا لإ

 .(ثرَت مل :تام مث حص مث «ٌضيرم وهو ءًاثالث اهَقّلط اذإو) :لاق

 «ضرملا يف "”مَقوأ نيح َرارفلا دص هنأل ؛ثرَت :هلا ناز قر لاقو

 .ةدعلا يف يهو تام دقو

 هب معني هنأل ؛ةحصلا ةلزنمب وهف :ءرب هبقعت اذإ ضرملا :لوقن اّنكلو

 .ًاراف جوزلا ٌريصي الف «هلامب قَلعتي اهل ىح ال هنأ نّيبتف «توملا ضرم
 مث «تَّملسأ مث «ٰیلاعت هللاب ذايعلاو «تدتراف ًاثالث اهقّلط ولو) :لاق

 .ثرَت مل :ةّدِعلا يف يهو «هضرم نم جوزلا تام

 .(تثرو کھ ِتَعواط لب «دترت مل نإو

 ترب ملا ذإ «ثرإلا ةيلهأ تلطبأ :ةّدرلاب اهنأ :قّرفلا هجوو

 .ةيلهألا نودب "هل ءاقب الو ءادحأ

 .قالطلا َمَقْوَأ يأ )١(

 .جوزلا نبا :خسُت يفو (؟)



 ضيرملا قالط 3

 .تّنِرَو : ضرملا يف َنَعالو .حيحص وهو هتأرما فذق نمو

 .ْثرَت ال : هللا همحر "دمحم لاقو

 .ًاعيمج مهلوق يف «تَنِرَو : ضرملا يف ذ ناعللاو ْفذقلا ناك نإو

 مل : ضيرم وهو فنا ا ؛حيحص وهو «هتأرما نم ئلآ نإو
 ترو : ضرملا يف ًاضيأ ءاليإلا ناك نإو ءْثرَت

 يل 6

 وهو «ثرإلا يفانث ال ةّيمرحملا نأل ؛ةيلهألا تلطبأ ام :ةعواطملابو

 .يقابلا

 نوكتف «ةقرفلا تبث اهنأل ؛ حاكنلا مايق لاح يف تعواط اذإ ام فالخب

 ؛ةعواطملاب 0 تيش ال :ثالثلا تاقّلّطلا دعبو «ببسلا نالطبب ةيضار

 .اقرتفاف ءاهيلع اهمّدقتل

 .تثرو :ضرملا يف نعالو «حيحص وهو هتأرما فذق نّمو) :لاق

 .ثرَت ال :هللا همحر دمحم لاقو

 .(ًاعيمج مهلوق يف «تّلرو :ضرملا يف "”ناعللاو فذقلا ناك نإو

 ىلإ ةأَجْلُم يه ذإ ءهنم اهل دب ال لعفب قيلعتلاب ّقَحْلُم اذهو
 .هيف هجولا اّنيِب دقو ءاهسفن اهسفن نع انزل راع عفدل ؛ةموصخلا

 وهو «ءاليإلاب تناب مث حيحص وهو «هتأرما نم لآ نإو) :لاق

 ءاليإلا نأل ؛(تثرو :ضرملا يف ًاضيأ ءاليإلا ناك نإو ؛كترك ملا: :ضيرم

 .777ص يدتبملا ةيادب يفو «ه۸١٠٠ ةخسن يف تبثم :ناعللاو :ظفل )١(



 ۷ ضيرملا قالط

 .هوجولا عيمج ج يف هب ترن : : ةعجرلا هيف كمي يذلا قالطلاو

 .ةّدِعلا ىف ىهو تام اذإ ثر امنإ : ثرك اهنأ انرَكَذ ام لکو

 نوكيف «عاقولا نع ""ةيلاخ رهشأ ٍةعبرأ ُيِضُّمِب قالطلا قيلعت نعم يف
 .ههجو انْركَذ دقو «فقولا ءيجمب قيلعتلاب ًاقَحْلُم

 يف هب تر : ةعجرلا هيف كِلمَي يذلا قالطلاو) :هنع هللا يضر لاق

 ناكف دولا ركب ا «حاكتلا ليي ل ر امِل ؛(هوجولا عيمج

 .ًامئاق "”ببسلا

 ؛(ةّدِعلا ىف ىهو تام اذإ ثرَت امنإ :ثرَ اهنأ انْرَكَذ ام لكو) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو هاني دقو

 د6 د6 دع دك

 .ءاليإلا يأ :تلق .لاخ : خسُن يفو )١(

 تاتا 00



 ةعّجّرلا باب ۲۸

 ةعّجرلا باب

 اهعجاري نأ هلف : نّيتقيلطت وأ ةيعجر ةقيلطت هتأرما لجرلا ىّلَط اذإو
 .ضّْرَت مل وأ «كلذب تّيِضر ءاهتّدِع يف

 وأ ءاهأطي وأ .يتأرما تعجار وأ .كّتعجار :لوقي نأ : ةعجرلاو

 .ةوهشب اهجْرَف ئلإ َرظني وأ ,ةوهشب اهّسْمْلَي وأ اهّلبقي

 شا
 نأ هلف :"نيتقيلطت وأ ءةيعجر ةقيلطت هتآرما لجرلا قّلَط اذإو) :لاق

 :ئلاعت هلوقل ؟(ضرَت مل وأ «كلذب تّيضر ءاهندِع يف اهعجارُي

 .لصَق ريغ نم ًاقلطم «771/ةرقبلا .4 يفر يرمؤكينأت»
 هنأ ئرت الآ «وشللملا ةمادتسا ةعجرلا نأل ؛ةّدِعلا مايق نم دب الو

 ا هنأل ؛ةدِعلا يف ةمادتسالا ققحتت امنإو «ءاقبإلا وهو ءًاكاسمإ
 .اهئاضقنا

 .(يتأرما تعجار وأ «كثعجار :لوقي نأ :ةعجّرلاو) :لاق

 يمس

 , ألا نيب هيف فالخ الو «ةعجرلا يف حيرص اذهو

 ”"اهجرف ىلإ َرظني وأ ءةوهشب امسي وأ ءاهلبقي وأ ءاهأطي وأ) :لاق

 .اندنع اذهو ا كلذ ُلَعَف اذإف «(ةوهشب

 نيتيعجر نيتقيلطت وأ :754ص يدتبملا ةيادب يف ءاج )١(

 ٠١٠/۷. ةيانبلا .عامجإلاب حصت لوقلاب ةعجرلا نأ دارأ :تلق .ةمئألا :خسُت يفو (1)

 .يلخادلا يأ (۳)



 ۲44 ةعّجرلا باب

 تخص :دهشُي مل نإف ءنْيدهاش ةعجرلا ىلع َدِهشُي نأ تو

 :ةغجزلا

 ةردقلا عم لوقلاب الإ ةعجرلا حصت ال :هللا همحر “يعفاشلا لاقو
 .هدنع اهؤطو مرحي ىتح «حاكنلا ءادتبا ةلزنمب ةعجرلا نأل ؛"'هيلع

 ءاش نإ دعب نم ةرركسو مانيب ام ىلع «حاكتلا ةمادتسا نا :اندنعو

 .ىلاعت هللا

 ةلالدلاو «رايخلا طاقسإ يف امك «ةمادتسالا ىلع ةلالد قي دق لعفلاو
 ي2 5 2 1 و 0 5 5 و 1 و 1

 .ةرحلا قح يف اصوصخ هب صتخت ليعافألا هذهو ‹ حاکنلاب صتخي لعف

 يف امك «حاكنلا نودب لِي دق هنأل ؛ةوهش ريغب رظنلاو ملا فالخب

 .امهريغو «بيبطلاو ةلباقلا

 يف اهثكاسي دق جوزلاو E :جرفلا ريغ ريغ ىلإ ٌرظنلاو

 اهيلع ةّدِعلا لوطتف ءاهقلطل :ةعجر ناك ولف قّدعلا

 :دهشي مل نإف «نيدهاش ةعجرلا ىلع دهشي نأ بحتسُيو) :لاق

ET 

 “كلام لوق وهو «حصت ال :«”هيَلوق دحأ يف هللا همحر يعفاشلا لاقو

 )١( ريبكلا يواحلا ٠٠/٠١".

 )١( ةيانبلا .سرخأ نكي مل نأب لوقلا ىلع يأ ۷/٠٠١.

 .عوجرلا يأ :تلق .وه :خمُش يفو .ةعجرلا يأ (۳)

 .85/7 جاتحملا ينغم .داهشإلا طرتشي الف :ديدجلا يف امأو «ميدقلا يف (5)

 .47 5/7 ليلخ نتم ىلع ريبكلا حرشلا .ةعجرلا ىلع داهشإلا بدني هنأ :هنع روهشملا (0)



 ةعّجرلا باب 36

2 - 

 ىهف :٠ هّنقدصف «ةدعلا ىف اهتعجار تنك :لاقف «ةدعلا تضقنا اذإو 0. ٠ 2 0 ٠
 ١ ١ ا

 .اهلوق لوقلاف : هتبذك نإو «ةعجر

 ٌرمألاو «۲/قالطلا .4 كن لدم ىو أوُدِيْشَأَو# :ئلاعت هلوقل ؛هللا همحر

 .باجيولل
 .داهشإلا ديف نع يرع ' ”صوصتلا قالطإ نأ : انلو

 ءءاقبلا ٍةلاح يف هيف أطرش تسي تسيل ةداهشلا و «حاكنلل ةمادتسا "اهنألو

 ال يك ؛طايتحالا ةدايزل ؛ْبَحَتِسُت اهنأ الإ ءءاليإلا يف ءيفلا يف امك

 .اهيف ركانتلا يرجي

 ةقرافملاب اهئرَق هنأ زرت الآ هيلع لومحم :هالت امو

 .بحتسم اهيف "وهو

 .“ةيصعملا يف عقت ال يك ؛(اهّمِلَعُي نأ بحتسُيو)

 :هنقدصف «ةدعلا ىف اهّيعجار تنك :لاقف «ةدِعلا تضقنا اذإو) :لاق
 ىف هءاشنإ كلم ال مع ربخأ هنأل ؛(اهّلوق لوقلاف :هتبذک نإو «ةعجر ىهف
 ٠ .ةمهتلا عفترت قيدصتلاب نأ الإ ءًامهّتم ناكف «لاحلا

 :ئلاعت هلوقو «۲۲۸/ةرقبلا .( َنِهّْدَرِب قحا 34 أ وعبر 0 نع هلوقك )١(

 ٠٠١/۷. ةيانبلا رظني .779/ةرقبلا .€ نسحب م عير وأ ٍفوُرَعَمِي كاسم

 .عوجرلا يأ .هنأل :خسُن يفو .ةعجرلا يأ )١(

 .بحتسم ةعجرلا يف داهشإلا يأ (۳)

 .روظحملا يف عقتف ةدعلا دعب جوزتت امبرف :ةعجرلاب ملعت مل اذإ اهنأل (4)



 30 ةعجّرلا باب

 : ينَدِع تّضقنا دق : هل ةبيجم تلاقف «كّتعجار دق : جوزلا لاق اذإو و
 1 و 4 م 4

 . ةعجرلا حصت : الاقو ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع ةعجرلا حصت مل

 و ا

 فالحتسالا ةلأسم يهو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهيلع نيمي الو)

 .حاكنلا باتك يف رم دقو «"''ةتسلا ءايشألا يف

 تّضقنا دق :هل ةبيجم تلاقف «كّتعجار دق :جوزلا لاق اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةعجرلا حصت مل : يتّددِع

 ىلإ ًارهاظ ةيقاب يه ذإ ةدِعلا تقداص اهنأل ؛(ةعجرلا حصت :الاقو

 لا تقيس قو ي ذأ
 ا 5 0 ٣

 عقي :يتادع تّضقنا دق :هل ةبيجم تلاقف «كّتقلط :اهل لاق ول اذهلو

 .قالطلا

 7 0 ن

 ىف ةنيمأ اهنأل ؛ءاضقنالا ةلاح تفداص اهنأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 برقأو «ءاضقنالا قّبَس ىلع كلذ لد :تربخأ اذإف ءءاضقنالا نع رابخإلا

 .ءالولاو «قّرلاو «داليتسالاو «ءاليإلا يف ءيفلاو ءةعجرلاو «حاكنلا : يهو )١(
 تطقسو «ةعجرلا تّحصف «ةدعلا ءاضقناب اهرابخإ ةعجرلا تقبس دقو يأ (۲)

 .١١ا//1/ ةيانبلا .ةدعلا

 .جوزلا لوق نامز يأ «بصنلاب .لاح :خسُت يفو (۳)

 .كّتعجار دق :جوزلا لوق لاح :ءاضقنالا لاوحأ برقأ يأ (5)



YoYةعّجّرلا باب  

 ءةّدعلا يف اهّتعجار تنك دق : اهتَدِع ءاضقنا دعب ِةَمَألا جوز لاق اذإو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اهلوق لوقلاف : ةمألا هثبذكو «لوملا هّقَدَصو

 . ئلوملا لوق لوقلا : الاقو

 قالطلاف :قافتالا لع تناك 0 ,©"فالخلا ىلع :قالطلا ةلأسمو
 تب ال ةعجارملاو «ءاضقنالا دعب هرارقإب عي

 «ةدعلا يف اهتعجار تنك دق 0 ءاضقنا دعب ِةَمَألا جوز لاق اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع "!اهّلوق لوقلاف :ةمألا هّتبذكو «ئلوملا هّقَدصو

 قه امي فأ ليقف ل كما نال +( لولا لزق لوقلا :الاقو

 .حاكنلاب اهيلع رارقإلا ةباشف ,جوزلل هَقَح صِاخ

 ءاهّلوق ةدعلا يف لوقلاو «ةدعلا ىلع نبي ةعجرلا مكح نإ :لوقي وهو

 ىف «هدنع اذكو «ئلوملا لوق لوقلا :امهدنعف :بلقلا ىلع ناك ولو
 «نلوملل ةعتملا كلم رهط دقو «لاحلا يف ةدعلا ةيرضقنم اهنأل ؛حيحصلا

 .هلاطبإ يف اهلوق لبي الف
 مايقب رقم ةعجرلا يف قيدصتلاب ئلوملا نأل :لوألا هجولا فالخب

 .ةدعلا عم هكلم ٌرهظَي الو ؛؟"اهدنع ةّدعلا

 هنأو «...:ةبيجم تلاقف ءكُدََّلَط :اهل لاق ول هنأب امهلالدتسا نع باوج اذه )١(
 .ةلأسملا هذه ىف قافتا ال

 .ةنيب هل نكت مل اذإ (1)

 .ةعجرلا دنع يأ (۳)



 ا ةعجّرلا باب

 مل :ئلوملاو ُجوزلا لاقو «يتدع تضقنا دق :ةمألا تلاق نإو

 .اهلوق لوقلاف : ٍضَقْنَت

 مل نإو ةعجرلا تعطقنا : مايأ ةرشعل ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا عطقنا اذإو

 اهيلع يضمي وأ «لستغت ئتح عطقنت مل : مايأ ةرشع نم لقأل عطقنا نإو
 . لماك ٍةالص تقو

 8 و

 مل :ئلوملاو جوزلا لاقو «يتدع تضقنا دق :ةمألا تلاق نإو) :لاق

 ا ةملاعلا یھ ذإ كلذ ىف ةئيمأ اهنأل ؛(اهلوق لوقلاف : ضَقْنَت

 ةعجرلا تعطقنا : مايأ ةرشعل ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا عطقنا اذإو) :لاق

 لت لان

 اهيلع يضمي وأ «لستغت ئتح عطقنت مل : مايأ ةرشع نم لقأل عطقنا نإو

 درجمبف «ةرشعلا ىلع هل ديزم ال ضيحلا نأل ؛(لماك ٍةالص تقو

 .ةعجرلا تعطقناو «ةدعلا تضقناف «ضيحلا نم تجرح :عاطقنالا

 عاطقنالا درضتعي نأ نم دب الف «مدلا ُدْوَع لمتحي :ةرشعلا نود اميفو

 .ةالصلا تقو يِضمب «تارهاطلا ماكحأ نم مكح موزلب وأ «لاستغالا ةقيقحب
 و 0 ر وة و 2

 «ةدئاز ةرامأ اهقَح يف عقوتي ال هنأل ؛ةيباتك تناك اذإ ام فالخب

 .عاطقنالاب يِفَتكاف

 .ءاضقنالا يأ )غ0(



 ةعّجّرلا باب ٤

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع تَّلصو «تمّميت اذإ عطقنتو

 . لصُت مل نإو ةعجرلا تّعطقنا : تميت اذإ : هللا همحر محم لاقو

 ءًاوضع ناك نإف : ءاملا هْرصُي مل اهندب نم ًائيش تيتو «تّلستغا اذإو

 . تعطقنا : وضع نم لقأ ناك نإو «ةعجرلا عطقتت مل : هقوف امف

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع "”تّّلصو «تمّميت اذإ عطقنتو) :لاق
 ناسا اسو هللا هيرتز

 «((لصُت مل نإو ٌةعجرلا تّعطقنا :تمّميت اذإ :هللا همحر دمحم لاقو)
 نم هب تبث تح «ةقلطم ةراهط :ءاملا مدع لاح مميتلا نأل ؛سايق اذهو
 .هتلزنمب ""ناكف «لاستغالاب تبثي ام ماكحألا

 ال نأ ةرورض ةراهط ربثعا امنإو ءرهطم ريغ > ولم هنأ :امهلو

 اميف ال «ةالصلا ءادأ لا ”ةقحتت ةرورضلا هذهو «تابجاولا فعاضتت

 0 ”ةيئاضتقا 5 ةيرورض اش ةتباثلا ماكحألاو «تاقوألا نم اهلبق

 .امهدنع عورشلا سفنب عطقنت :ليق مث

 .ةالصلا زاوج مكح ررقتيل ؛ةالصلا نم غارفلا دعب :ليقو

 ناك نإف :ءاملا هبي مل اهندب نم ایش تيتو لست اذإو) :لاق
 .(تعطقنا :وضع نم لقأ ناک نإو ءةعجرلا عطقتت مل : هقوف امف ءًاوضع

 )١( ةيانبلا .ًاعوطت وأ ةبوتكم /1/ ١١١.

 .مميتلا يأ ()

 دمحم اهركذ يتلا ماكحألا نأ ينعي « هللا همحر دمحم فرح نع ٌباوج اذه (۳)

 .111/1/ ةيانبلا .ءاضتقا تبثت «ةيرورض ًاضيأ هللا همحر



 o0 ةعّجّرلا باب

 هلف : اهعماجأ مل : لاقو «هنم ْتدَلَو وأ «لياح يهو هّتأرما قلط نمو

 ةا

 نأ :لماكلا وضعلا يف سايقلاو «ناسحتسا اذهو :هنع هللا يضر لاق

 .رثكألا تّلسَع اهنأل ؛ةعجرلا اىقبت ال

 ةبانجلا مكح نأل ؛ةعجرلا قح قبي نأ :وضعلا نود اميف سايقلاو

 .ًارجتي ال ضيحلاو

 فافجلا هيلإ عراستي وضعلا نود ام نأ :قرفلا وهو «ناسحتسالا ةجوو

 7-00 «ةعجرلا عطقنت هنأب انلقف ءهيلإ ءاملا لوصو مدعب نيتي الف هتّلقل

 .امهيف طايتحالاب ًاذخأ حو رتلا اهل

 هنع َلَفْعُي الو «فافجلا هيلإ عراسي ال هنأل ؛لماكلا وضعلا فالخب

 َ .اقرتفاف «ةداع

 كرتك :قاشنتسالا "و ةضمضملا كرت نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .لماك وضع

 نأل ؛وضعلا نود ام ةلزنمب وه :هللا امهمحر رامحم لوق وهو «هنعو
 .ءاضعألا نم هريغ فالخب «ًافالتخا هتيضرف يف

 مل :لاقو «هنم ْتدَلو وأ «لياح يهو هتأرما قَّلط نمو) :لاق
 :هنم نوكي نأ وصحي ٍةدم يف َرَهَظ ئتم لبحلا نأل ؛(ةعجرلا هلف :اهعياجأ

8 

 ىلع يدعس ةيشاح .وضع كرتك :هدارفناب لك كرت ذإ ءوأ :ئىنعمب :واولا )١(

 ٠١١/۷. ةيانبلا رظنيو «ةيادهلا



 ةعّجّرلا باب ۲0٦

 مث ءاهعياجأ مل لاقو ًارْثِس ئخرأ وأ ءًاباب قلغأو ءاهب الخ نإف

 .ةعجرلا كلم مل : اهقّلط

 ليلد "”كلذو ."”شارفلل ُدلولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هنم ليج

 .هنم ءطولا

 دّكأت :ءطولا تب اذإو ءابطاو ليج :هنم ٍدلولا بسن تك اذإ اذكو

 .كلملا

 «عرشلا بيذكتب هّمعز لطبو «ةعجرلا بَقْعُي د :دكأتم كلم يف قالطلاو

 .ائلوأ ةعجرلا هب تبثت نألف ٌاصحإلا ءطولا اذهب تبي هنأ ئرت الأ

 :هدعب تدلو ول اهنأل ؛قالطلا لبق دل نأ :”اةدالولا 3 لاسم ٠ ليوأتو

 .ةعجرلا ٌرَّوصتُت الف «ةدالولاب ةدعلا يضقنت

 ءاهعماجأ مل لاقو ار ثيم خرا وأ ءًاباب قلغأو ءاهب الخ نإف) :لاق

 ءهمدعب رقأ دقو «ءطولاب :كلملا دات نأل «(ةمجرلا قالي ملا :اهقلط من

 .ًاعرش ًابذكم رص ملو هح ةعجرلاو «هسفن قح يف قدصيف

 ءلدبملا ميلست ىلع نتي :ئمسملا رهملا كات نال ؛“رهملا فالخب

 . لوألا لصفلا فالخب «ضبقلا ىلع ال

 )١( ملسم حيحص «(1۸۱۸) يراخبلا حيحص )۱٤١۸(.

 .لبحلا يأ (۲)

 اهقلط مث «ًةأرما جوزت لجر يف ةفينح يبأ نع :ريغصلا عماجلا يف اهتروصو (؟
 /١١6/1. ةيانبلا ني حلا يور «لماح يهو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم ثم :رهملا فالخب :هلوق (5)

 -:هلوق يف ًاعرش ًابذكم راص :قالطلا ًةلاح لمحلا روهظبف «بسنلا توبث يأ (5)



 YoV ةعّجّرلا باب

 .ةعجرلا كلت ْتَّحِص : مويب نيس نم لقأل الوب تءاج مث ءاهعَجار نإف ا ےس را

 :َرَخآ ٍدلوب ْتَنَأ مث .تَدّلَوف «قلاط تنأف ِتْدَّلَو اذإ : اهل لاق نإو

 نوطب ىف دالوأ ةثالث تَدكوف ,قلاط ِتنأف ًادلو ٍتْدَلَو امّلك : لاق نإو
 ۰ .ثلاثلا كلذكو ءةعجر يناثلا دلولاف : ةفلتخم

 مث) ءاهعماجأ مل :لاقو ءاهب الخ ام دعب :هانعم «("”اهعجار نإف) :لاق

 بسنلا تبث هنأل ؛(ةعجترلا كلت تّحص : مويب رش نم لقأل ٍدلوب تءاج

 لزنأف «ةدملا هذه نطبلا يف ئقبي دلولاو «ةدعلا ءاضقناب َرُِث مل يه ذإ «هنم
 ةكلملا 10 : يناثلا رابتعا ىلع هنأل ؛هدعب ام نود «قالطلا لبق ًائطاو

 .مارحلا لعفي ال ٌمِلسُملاو «ءطولا ٌمرحَيف ءهّلبق ءطولا مدعل ؛ قالطلا سفنب

 لوب تأ مث «تدّلوف «قلاط تنأف ٍتْدَلَو اذإ :اهل لاق نإو) :لاق

 نإو رهشأ ٍةتس دعب نكي نأ وهو َرَخآ نطب نم :هانعم «(ةعجر يهف :ّرَخآ
 ع قالطلا عقو هنأل ؛ةدعلا ءاضقناب رق مل اذإ نيتتس نم َرثكأ ناك

 يف هنم ثداح قوّلع نم يناثلا لولا نوكيف «ةدعلا تبجوو «لوألا دلولاب
 '  .ًاعجارم ريصيف «ةدعلا ءاضقناب قي مل اهنأل ؛ةدعلا

 ىف دالوأ ثالث تَدّلوف «قلاط تنأف ًادلو ٍتْدَّلَو امَّلك :لاق نإو) :لاق
 تءاج اذإ اهنأل ؛(ثلاثلا كلذكو ءٌدعجر يناثلا ٌدلولاف :ةفلتخم نوطب

 دقو «لوخدلا ىلع ئنتبُت ةعجرلا نأل ؛ًامكح ًائطاو عراشلا هلعج ثيح ءاهعماجأ مل

 . ١١١/۷ ةيانبلا .ةعجرلا تبثتف «بسنلا تبث

 .ه"1414 ةخسن ةيشاح .اهلاحب ةلأسملاو يأ )١(



Yo0۸ ةعجرلا باب 

 ت ۶ 3 و 2

 لخدي ال نأ اهجوزل و «نيزتتو «فوشتت ةيعجرلا ةقلطملاو

 . هّيلعن قفَخ اهعوسُي وأ ءاهتذوي ئتح اهيلع

 .ٌةدتعم تراصو «قالطلا عقو :لوألا دلولاب

 .ةدعلا يف ثوداح ءطوب قولعلا لحجب هنأ ايب امل ؛ًاعجارم راص :يناثلابو

 ةملكب ةدوقعم َنيميلا نأل ؛يناثلا ٍدلولا ةدالوب يناثلا قالطلا عقيو

 .ةرلعلا بجو املك

 .انركذ امل ؛ًاعجارم راص :ثلاثلا دلولابو

 .ثلاثلا ةدالوب ةثلاثلا ةقلطلا عقت

 ك

 ذإ «جوزلل لالح اهنأل ؛(نّيزتتو "٠ فوشتت
 0 2 2 ٤

1 
 نوكيف ءاهيلع هل ليماح نيرتلاو « ةبحتسم ةعجرلا مث ا مئاق حاكتلا

 .قالطلا كو نيح ضْيَحلا تاوذ نم لئاح اهنأل ؛ءارقألاب ةدعلا تبجوو

 ةا ةقلطملاو) : لاق

 اهعوسي وأ ءاهنِذْوُي ئتح اهيلع لخدّي ال نأ اهجوزل بحتسيو) :لاق
 .(هّيلعن قفخ

 عقيف «ةدّرجتم نوكت امبر اهنأل ؛ةعجارملا هرصَق نم "نكي مل اذإ :هانعم
 و وع #1

 ةدعلا اهيلع لوطتف ءاهقلطي مث «'””اعجارم هب ٌريصي عضوم ئلع هرصب

 ٠٠۸/۷. ةيانبلا .ماع :نيزتلاو ءهجولا نييزتب ٌصاخ :فّوشتلا (1



 10۹ ةعجرلا باب

 ٍدعْجَر ىلع َدهشُي ٰیتح اهب رفاسي نأ هل سیلو

 .(اهتعجر ئلع دهشی ئتح اهب ٌرفاسي نأ هل سيلو) :لاق
 "'هاشغي نأ هل ناك اذهلو «حاكتلا مايقل ؛كلذ هل :هللا همحر رفز لاقو

 ."”اندنع

 .١/قالطلا .ةيآلا .4 هوب نم ىشوجرغ ال# : ىلاعت هّلوق :انلو

 .ةدعلا يف اهجارخإ نع ّيهن

 مل اذإف «ةعجارملا ىلإ “هتجاحل :"”لطبملا لمع يخارت نألو

 لطبملا نأ َنّيبتف "هل ةجاح ال هنأ َرَهَظ :”ةدعلا تضقنا ئتح اهعجاري

 .هدوجو وتقو نم هّلمع لمع

 نأ الإ جارخإلا ٌجوزلا كلمُي ملف «ةدعلا نم ءارقألا ْبستحُت اذهلو

 .جوزلا كلم ٌررقتيو «ةدعلا لطبتف ءاهتعجر ئىلع ٌدهشُي

 .هانمدق ام ىلع «بابحتسالا :هانعم :اهتعجر ىلع دهشُي ئتخ :هلوقو

 .اهأطي :خسُت يفو )١(

 هئطو زاوج نم هيلع اوقفتا امب همحر ٌرفز جتحيف «مهلك ةيفنحلا ةمئأ دنع يأ (۲)

 .داهشإ نودب اهب هرفس زاوج ئلوأ باب نمف ءاهل
 .قالطلا وهو. (۳)

 .ةعجارملا ىلإ جوزلا ةجاحل يأ (5)

 .ةدملا :خسُت يفو (0)

 .ةعجرلا ىلإ يأ (5)



 ةعّجرلا باب 3

 . ءطولا مرحي ال يعجرلا قالطلاو

 .(ءطولا مرحي ال يعجرلا قالطلاو) :لاق

 دوجول ؛ةلئاز ةيجوزلا نأل ؛هُمّرحُي :هللا همحر "يعفاشلا لاقو

 .قالطلا وهو , عطاقلا

 وس نآل كام انهو نيش رتب اهتمت كل وک اا اهنأ اكو

 .مدَّتلا ضارتعا دنع كرادتلا هّنِكِمُيل ؛جوزلل ًارظن تبث ةعجرلا

 ال «ةمادتسا هنوكب ْنْذْوُي كلذو «هب هدادبتسا ُبجوي ئنعملا اذهو

 .هيفانُي ليلدلا ذإ «ءاشنإ
 «مدقت ام ىلع «هل ًارظن وأ ءًاعامجإ «"'ةدم ىلإ هّلمع َرخَأ "”ءطاقلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو

  FF ¢ RFد 6

 )١( ريبكلا يواحلا ٠٤/١٠١.

 «عطاقلا دوجول ةلئاز ةيجوزلا نأ «هللا همحر يعفاشلا لوق نع ًباوج .اذه (۲)
 ءةدعلا ءاضقنا ىلإ هّلمع رخأ نأب ةيجوزلا مايق يفاني ال عطاقلا دوجو نأ :هريرقت
 ٠١۲/۷. ةيانبلا .ًاعامجإ

 .ةدعلا ةدم يأ (۳)



1 
 لصف

 ةقّلطملا هب لح اميف

 ٌدعبو .ةّدِعلا يف اهجّوزتي نأ هلف : ثالثلا نود ًانئاب قالطلا ناك اذإو

 . اهئاضقنا

 ئتح هل َلِحَت مل : ةمألا يف نْيَُث وأ «ةرحلا يف ًاثالث قالطلا ناك نإو

 . اهنع تومي وأ ءاهَقّلطي مث ءاهب لخديو ءًاحيحص ًاحاكن هريغ ًاجوز حنت

 ئ

 لصف
2# 0 

 ةقلطملا هب لجت اميف

 يف "اهجّوزتي نأ هلف :ثالثلا نود ًانئاب قالطلا ناك اذإو) :لاق
 ةقلطلاب قلعم هلاوز نأل: قاب ةيلحملا چ نأل ؛(اهئاضقنا دغبو «ةّدعلا

 .""اهّلبق ملعنيف ءةثلاثلا

 ." هقالطإ يف هابتشا الو «بسنلا هابتشال :ةّدِعلا يف ريغلا عمو

 هل لحن مل :ةمألا يف نْيَْنُي وأ «ةرحلا يف ًاثالث قالطلا ناك نإو) :لاق

 تومي وأ ءاهّقّلطي مث ءاهب لخدّیو «ًاحيحص ًاحاكن ہّریغ ًاجوز حنت ٰیتح
 .(اهنع

 .رليدج رلقعب يأ )١(

 .ريكذتلاب .هلبق :خسُن يفو (۲)

 .هايملا فالتخا دنع هابتشالا امنإ «هتدتعم حاكن عراشلا زيوجت يف هابتشا ال يأ (۳)



 بور حكت قع دعب نم دل ل ل اقل نإ » :یلاعت هلوق :هيف لصألاو

 .ةثلاثلا ٌةقْلَّطلا :هنم دارملاو ۲٠١ /ةرقبلا .4ُهَريَغ

 لجل ْفّصَتُم قرلا نأل ؛ةرحلا ىح يف ثالثلاك :ةمألا ّقَح يف ناتنثلاو
 كا رع للا

 .حيحص حاكنب تبلت امنإ ةقلطملا ةيجوزلاو ءًاقلطم جوزلا حاكن ةياغلا مث

 ىلع حاكنلا لَمحُي نأ وهو «صنلا ةراشإب تب :لوخدلا طْرَشو
 قالطإب ديفتسا دقعلا ٍذِإ «ةداعإلا نود «ةدافإلا ىلع مالكلل ًالمح ؛ءطولا
 ا 7

 ةالصلا هيلع هّلوق وهو “روهشملا ثيدحلاب ””صنلا ئلع ُداَرُي وأ
 ."”تاياورب يور «*رخآلا ةلّيسع قوذت ئتح لوألل لَن ال» :مالسلاو

 مزال هنكلو ءاعَبَت الو ةلاصأ صنلا نم الّصقُي مل مكح ىلع ظفللا ةلالد يهو (1)

 .مازتلالا قيرطب لولدم وهف «هتدافإل ٌمالكلا درو يذلا ئنعملل

 .١77/ةرقبلا . ريع اَجْهَذ » :ئلاعت هلوق يف يأ (۲)

 .4 درع اينو مت َّقَح » :ئلاعت هلوق وهو (۳)
 .هقفلا لوصأ بتك يف روهشملا ثيدحلاب صنلا ىلع ةدايزلا زاوج فرع دقو )٤(

 ةريثكلا هتاياور رظنتو 56 :ةرضرف] ملسم حیحص 2( يراخبلا حیحص 2(

 .(يقيقحتب) ١١7 ص ءاغبولطق نب مساق ةمالعلل «يودزبلا لوصأ ثيداحأ جيرخت يف

 .ةفلتخم يأ (0



 و

 5-3 ةقّلطملا هب لح اميف

 . غلابلاك : ليلحتلا يف قهارملا يبصلاو

 عماج :  عماجي هلثمو - غلبي مل مالغ : لاقو ‹«(ريغصلا عماجلا» يفو

 .لوألا جوزلل اهّلَحأو للا اهيلع بج جو : هتآرما

 ا ر ييسعلا قب قيغتس ونس "هيف دحأل فالخ الو

 .ذفني ال :يضاقلا هب ئضق ول تح ؛"”ربتعم ٌريغ هوقو

 ٌديق لامكلاو «هيف ةغلابمو لامك هنأل ؛لازنإلا نود «ٌجاليإلا :طرشلاو
 .دئاز

 يف لوخدلا دوجول ؛(غلابلاك :ليلحتلا يف دارا يبصلاو) : لاق

 .صنلاب طرشلا “وهو ءحيحص حاكن

 فاكر اه هيلع ةكحلاو ةف تلافي هلا همر كلامو

 هلثمو غلبي مل مالغ :لاقو 9" ريغصلا عماجلا» يف 39 رف (و)

 .(لوألا جوزلل اهّلَحأو للا يبلع نحر : هّتأرما عماج : عماجي

 .طرشب سيل هدنع لوخدلا نإف «لوخدلا طرش يف يأ )١(

 بيسملا نب ديعسو ۷۳/۲ ةياردلا رظنيو )١984(«2 روصنم نب ديعس ننس (0)

 .ه٤۹ ةنس اىفوتملا «نيعباتلا ديس وه

 .1//171/ ةيانبلا .هلوق نع عجر :ليقو «عامجإلا هتفلاخمل ()

 .لوخدلا يأ (5)

 ۲٠٠/۳. يشرخلل ليلخ حرش .غولبلا هدنع طرتشيف «قهارملا يف يأ (5)

 .قهارملا يبصلا رّسف يأ (1)

 )7 )۷ص ١٠١.



2 

 ةقّلطملا هب لِحَت اميف ٤

 20و د و
 .اهلحي ال : هتمأ ئلوملا ءطوو

 .ةوركم حاكنلاف : ليلحفلا طرشب اهجّوزت اذإو

 : هللا همحر فسوي يبأ نعو لوألل َْتْلَح : اهتطو ام دعب اهقلط نإف

 .لوألا يلع اهلي الو 0 هي هنأ

 .ىهتشيو «هّتلآ ككرحتت نأ :مالكلا اذه ئنعمو

 ءاهئام لوزنل ُببس وهو «نّيئاتخلا ءاقتلال :اهيلع لسُعلا ّبَجَو امنإو
 .اهقح يف باجيإلا ىلإ ةجاحلاو

 ."”قلخت ؛هب رَمْوُي ناك نإو "”يبصلا ئلع لسغ ال امأ

 .جوزلا ٌحاكن ةياغلا نأل ؛(اهّلِحُي ال :هتمأ ئلوملا ءطوو) :لاق

 هيلع هلوقل ؛ (هورکم حاكنلاف :ليلحتلا طرشب اهجوزت اذإو) :لاق

 .هلَمحَم وه اذهو هل َلَّلحملاو ءَلّلَحملا هللا َنَعَلا :مالسلاو ةالصلا

 يف لوخدلا دوجول ؛(لوألل ا ام لعب او نإف) :لاق

 ئنعم يف هنأل ؛(حاكنلا 7 هنأ : هللا همحر تو يآ ر

 .هداسفل ؛(لوألا ىلع اهلي الو) «هيف تقؤملا

 )١( ةيانبلا .باطخلا مدعل ٠١۹/۷ .

 هيلع قشي ال ئتح «هغولب لبق ةيجس هل ريصيو دّرعتيل ؛قّلختلا ثيح نم يأ (۲)
 .هغولب دنع

 7015(2) دواد يبأ ننس «ءحيحص نسح :لاقو )١١١194(« يذمرتلا ننس (۳)

 .(0*197) هجام نبا ننس



 ۲10 ةقّلطملا هب لِحَت اميف

 .حاكنلا حصي هنأ : هللا همحر دمحم نعو

 .لوألا ىلع اهلي الو

 جوزب تجوزتو ءاهثدع تّضقناو «نْيتقيلطت وأ ةقيلطت ةّرحلا قّلط اذإو
 . تاقيلطت ثالثب تداع : لوألا جوزلا ىلإ تداع مث رخآ

 يبأ دنع اذهو «ثالثلا مهي امك «نيتقلطلاو ةقلطلا يناثلا جوزلا مدهيو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح
 ثالثلا نود ام مده ال : هللا همحر دمحم لاقو

 :اًنيب امل ؛ (حاكتلا حصي هنأ :هللا همحر دمحم نعو)

 عْنمب ئزاجُيف «عرشلا هرخأ ام لجعتسا هنأل ؛(لوألا ىلع اهلي الو)

 .ثّروملا لق يف امك «هدوصقم
 [: مهلا ةلأسم]

 تجوزتو ءاهثدع تّضقناو «نيتقي : وأ ةقيلطت حلا قّلط اذإو) :لاق

 .تاقيلطت ثالثب تداع :لوألا جوزلا ىلإ تداع مث ءرخآ جوزب

 دنع اذهو ء«ثالثلا ُمِدِهَي امك ءنّيَتقلطلاو ةقلطلا يناثلا جوزلا مِلهّيو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 ةمرحلل ةياق هنأل ؛(ثالثلا نود ام مدي ال :هللا همحر محم لاقو

 .توبثلا لبق ةمرحلل ءاهنإ الو ءًايهْنم نوكيف «صنلاب
 لّلحملاو ءَلّثحملا هللا نعل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :امهلو

 سى

 1 تمل 9 ا وهو اللحم هام كلل



 0 ةه ر
 ةقلطملا هب لح اميف ضل

 (َرَخآ حوزب تجوزتو « يتدِع تّضقنا دق : تلاقف ثالث اهقّلط اذإو

 : كلذ ا «يتدِع تّضقناو «ينقّلطو « يناثلا جوزلا يب لَخَدو

 ةقداص اهنأ هّتظ بلاغ يف ناك اذإ اهَقّدَّصَي ١ ب نأ جوزلل زاج

 ك ه

 عك تجوزتو « يتَدِع تََقنا دق :تلاقف ثالث اهقّلط اذإو) :لاق

 لمتحت ةدملاو « يتدِع تّضقناو «ينقّلطو «يناثلا جوزلا يب ب لخدو رخ

 (ةقداص اهنأ هتظ بلاغ ىف ناك اذإ اض نأ جوزلل زاج :كلذ

 امهيف دحاولا لوقو «هب لحلا قلعتل ؛ينيد ٌرمأ وأ «ةلّماعم "”هنأل

 .هلمتحت ةدملا تناك اذإ ركنتسم ٌريغ وهو ا

 هللا ءاش نإ ةدعلا باب يف اهُتيبْسو «"ةدملا هذه ئندأ يف اوفلتخاو

 .ىلاعت

RR RRR 

 قدصُت يتلا ةدملا ئندأ يف هللا مهمحر هابحاصو ةفينح وبأ فلتخاو يأ )۲)

 .ةدعلا ءاضقنا ىف ةدتعملا



 ضن ءاليإلا باب

 ءاليإلا باب

 كبرقأ ال هللاو : لاق وأ ءكْبَرقأ ال هللاو : هتأرمال لجرلا لاق اذإو
 .لؤم وهف : رهشأ ةعبرأ

 «ةرافكلا هّيَمْرلو «هنيمي ي يف ثدَح : : رهشألا ٍةعبرألا يف اهئطو نإف : لاق

 اب

 ءاليإلا باب

 كبرقأ ال هللاو :لاق وأ ءشكُبرقأ ال هللاو :هتأرمال لجرلا لاق اذإو) :لاق

 ٍةعبَرأ صبر مهيا نب نووي َنيِذَلِل# :ئلاعت هلوقل ؛(لوم وهف : رهشأ ةعبرأ

 .777/ةرقبلا .ةيآلا .4ٍرْبَقَ

 هتمزلو « هنيمي يف ٠ ثنح :رهشألا ةعبرألا يف اهئطو نإف) :لاق

 .ثْلِحلا ؛ بجوم ةرافكلا نأل 0 افكلا

 .ثنحلاب عفترت نيميلا نأل ؛(ءاليإلا طّقَسو)

 .(ةقيلطتب هنم تناب ودل ا نلت اجار لانا

 يف اهَّقَح نام هنأل ؛يضاقلا قيرفتب نييك :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 .ةّنعلاو «بجلا يف امك «حيرستلا يف هّبانم يضاقلا بونيف «عامجلا

 .نيميلا ةرافك يأ )١(

 76١/7. جاتحملا ينغم (۲)



 ءاليإلا باب ۸

 .نيميلا تّطَقَس دقف : رهشأ ةعبرأ ىلع َفَلَح ناك نإف

 ةيقاب نيميلاف : ِدَبَألا ىلع فّلَح ناك نإو
 س 9 ٠+ ٠

 نيميلا ٍتَمَقَو :الإو ءاهئطو نإف .ءاليإلا داع :اهجّوزتف داع نإف
 وى

 . ئرخأ ةقيلطت رهشأ ةعبرأ يضمب

 دنع حاكنلا ٍةمعن لاوزب عرشلا هازاجف ءاهَقَح عنمب اهّمَّلَظ هنأ :انلو
 .ةدملا هذه يضم

 ةلدابعلاو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثع نع ٌروثأملا وهو

 .ةودق مهب ئفكو «نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر تباث نب ديزو «"ةثالثلا

 .ةدملا ءاضقنا ىلإ هليجأتب ٌعرشلا مكحف «ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك هنألو

 أل ؛(نيميلا و دقف :رهشأ ةعبرأ ىلع َفّلَح ناك نإف) :لاق

 .هب ةَتَقْؤم تناك

 جوي ملو «ةقلطم اهنأل ف ةيقاب نيميلاف : بألا ىلع َفَلَح ناك نإو)

 علم دجوي مل هنأل ؛جورتلا لبق قالطلا ٌرركتي ال هنأ الإ «هب عفترتل ثْنِحلا

 ."ةزونيبلا دعب قحلا

 نيميلا تعقو :الإو ءاهئطو نإف «ءاليإلا داع :اهجوزتف داع نإف) :لاق

 جوزتلابو ءاهقالطإل ؛ةيقاب َنيميلا نأل ؛(ئرخأ ةقيلطت رهشأ ٍةعبرأ يِضُمب

 )١( ةيانبلا .رمع نباو «سابع نباو ءدوعسم نبا :ءاهقفلا دنع مهو ٠٤۹/۷ء

 قازرلا دبع فنصم راثآلا هذهل رظنيو )١1578(« «(18055؟) ةبيش يبأ نبا فنصم

 رابخإلاو فيرعتلا 7/ »5١ةياردلا ۲/۷٤.

 .ةيفنحلا ءاهقف نيب فالخ اهيفف ٠١6٠« /ا/ ةيانبلا رظني (۲)



 ۲۹ ءاليإلا باب

 رهشأ ٍةعبرأ يرضمب تَّعقوو «ءاليإلا داع : ًاثلاث اهجوزت نإف : لاق

 . اهُبرقي مل نإ ئرخأ ةقيلطت

 ةيقاب نيميلاو «قالط ءاليإلا كلذب عقي مل : َرَخآ جوز دعب اهجّوزت نإف

 هنيمي نع رف : اهثطو نإف

 ايلوُم نكي مل : رهشأ ةعبرأ نم لقأ ئلع َفّلَح نإف

 عورتا تقوي نم الا اذ ا و ٌملظلا ققحتيف ءاهقح تبث

 رهشأ ٍةعبرأ يِضُمب 'كدقوو ءالبإلا داغ: الا اهو نافل

 اال ؛ (اهّبَرقي مل نإ ئرخأ ةقيلطت

 هدّيقتل ؛(قالط ءاليولا كلذب عقي مل :رخآ جوز دعب اهجوزت نإف) :لاق

 ."”لبق نم رم دقو «ةيفالخلا زيجنتلا ةلأسم ر عرق يو اولا اذه قال

 .ثنجلا مدعو ءاهقالطإل ؛(ةيف قاب نيميلاو)

 .ْثْنِحلا دوجول ؛(هنيمي نع رَ :اهثطو نإف)

 نبا لوقل ؛(ًايلوم نكي مل :رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع فح نإف) :لاق

 .©رهشأ ةعبرأ نود اميف ءاليإ ال : امهنع هللا يضر سابع

 تبثي ال هلثمبو «عنام الب :ةدملا رثكأ يف اهنابرِق نع عانتمالا نألو

 .هيف قالطلا مكح

 امهنم لك هجو 191/1 ةيانبلا يف نيب دقو «ًايناث :خسُت يفو )١(

 .رفزل ًافالخ ءاندنع قيلعتلا لطبي هنإف (۲)

 قالطلا يف ناميألا باب يف (۳)

 ۷٤/۲. ةياردلا يف امك «حيحص هدانسإو )/2١808(« ةبيش يبأ نبا فنصم (5)



 وهف : نيرهشلا نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو : لاق ولو 0 هم 0 هل وپ هما و 1 5

 نيرهشلا دعب نْيرهش كبرقأ ال هللاو :لاق مث ءاموي ثّكم ولو
 .ًايلوم نكي مل : نّْيَلوَأل

 .ًايلوم نكي مل : ًاموي الإ ةَس كبرقأ ال هللاو : لاق ولو

 :نيرهشلا نيذه دعب نّيرهشو نّيرهش كبرقأ ال هللاو :لاق ولو) :لاق
 .عمجلا ظفلب هِعْمَجك راصف «عمجلا فرحب امهنيب عَمَج هنأل ؛(لوُم وهف

 نيرهشلا دعب نيرهش كّبرقأ ال هللاو :لاق مث ءآموي ثكم ولو) :لاق

 دعب ًاعونمم راص دقو «أدتبم باجيإ يناثلا نأل ؛(ايِلوُم نكي مل :نْيكَوَألا
 ملف هيف ثکم ًاموي الإ رهشأ ةعبرأ ةيناثلا دعبو «نّيرهش لوألا نيميلا
 .عنملا ةدم لماكتت

 .«ًايلوُم نكي مل :ًاموي الإ ةّئس كئرقأ ال هللاو :لاق ولو) :لاق
 ًارابتعا ؛اهريخآ ىلإ ءانثتسالا فرصي وه «هللا همحر رفزل ًافالخ

 ١ ١ .عنملا ةدم تكتف «ةراجإلاب

 «همزلي ءيشب الإ ءرهشأ ةعبرأ نابرقلا هئكمُي ال نَم يلوملا نأ :انلو
 1 .ركتم موي ىنثتسملا نأل ؛انه اه هُنِكمُيو

 حصت ال اهنإف ءاهحيحصتل :رخآلا ىلإ فْرّصلا نأل ؛ةراجإلا فالخب

 1 .*يميلا كلذك الو ءريكدتلا عم

 .ةلاهجلا عم حصت نيميلا نإف (۱)



 ۲۷1 ءاليإلا باب

 .ًايلوُم راص : ٌرثكأ وأ رهشأ ةعبرأ يقابلاو موي يف اهبرق ولو

 .ًايلوم نكي مل : اهب هثأرماو ةفوكلا لخدأ ال هللاو : ةرصبلاب وهو لاق ولو

 .لوم وهف : قالط وأ قْنِع وأ ٍةقدصب وأ موصب وأ جَحب َفّلَح ولو

 ؛(ايِلوُم راص :ٌرثكأ وأ رهشأ ةعبرأ يقابلاو ءموي يف اهّبرَق ولو) :لاق
 .ءانثتسالا طوقسل

 مل :"هب هثأرماو ةفوكلا لخدأ ال هللاو :ةرصبلاب وهو لاق ولو) :لاق

 .ةفوكلا نم جارخإلاب هّمزلي ءيش ريغ نم نابرقلا هْنِكمُي هنأل ؛ (ايلوم نكي

 وهف ق ارا را ةا را موضي وأ حب ور : لاق

 ةيزجألا لهو ءءازجلاو طرشلا ٌركِذ وهو «نيميلاب عنملا ققحتل ققحتل ؛(لوم
 .ةقشملا نم اهيف امل ؟"”ةعئام

 .هرلبع قع اهنابرقب قلعي نأ :قتعلاب بفلحلا ةروصو

 مث «عيبلا هنِكمي :لوقي هنإف «هللا همحر تاني يبأ فالخ هيفو

 .ءيش همزلي الف «نابرقلا

 "هيف ةيعناملا عنمي الف «موهوم عيبلا :نالوقي امهو

 لگو  ءاهتيحناص قالط وأ ةاهقالط اهنابزؤب ىلعي نأ :قالطلاب فلحلاو
 .عنام كلذ

 .اهيف :خسُن يفو (۱)

 .طرشلا ةرشابم نم ةعنام يأ (۲)

 .ءاليإلا يف يأ (۳)



 ءاليإلا باب ۷۲

 : ةنئابلا نم ىلآ نإو ءًايلوم ناك : ةيعجرلا ةقّلطملا نم لآ نإو : لاق

 .ًايلوم نكي مل

 مث .يمأ رْهظك يلع تنأ :وأ .كبرقأ ال هللاو :ةيبنجأل لاق ولو
 .رفك : اهبِرَق نإو .ًارهاظم الو «ًايلوم نكي مل : اهجوزت

 .نارهش : ةمألا ءاليإ ةدمو

 :ةنئابلا نم ىلآ نإو ءًايلوم ناك :ةيعجرلا ةقلطملا نم لآ نإو) :لاق
 2 م 2 ع 7

 .ةيناثلا نود «ئلوألا يف ةمئاق ةيجوزلا نأل ؛(ايلوم نكي مل
 000 ا و 1 ةر ر

 لبق ةدعلا تضقنا ولف .'"”صنلاب انئاسن نم نوكت نم :ءاليإلا لحمو
 كر و

 ."ةيلحملا تاوفل ؛ءاليإلا طقس :ءاليإلا ةدم ءاضقنا

 مث “يم يلع تنأ :وأ «كبرقأ ال هللاو :ةيبنج ولو) : : «ىمأ رهظك ىلع ٍتنأ :وأ ,يكئرقأ ال هللاو :ةيبنجأل لاق ولو) :لاق

 ؛ًالطاب حقو هجَرْخَم يف مالكلا نأل ؛(ًارهاظم الو ءايلوم نكي مل :اهجوزت
 8 ١ 0 طار م

 .كلذ دعب احيحص بلقني الف «ةيلحملا مادعنال
 ر ر 2 »َ و

 .هقح ىف ةدقعنم نيميلا ذِإ «ثْنحلا ققحتل ؛(رفك :"”اهبرق نإو)
 ا ا و ع ع 2.

 «ةنونيبلل الَجأ تبرض ةدم هذه نأل ؛(نارهش :ةمألا ءاليإ ةدمو) :لاق

 .ةدعلا ةدمك «قّرلاب فّصنتتف

 2 مالمو ر ا
 .٠۲۲/ةرقبلا .( هبا نمي نولو نذل # :ئلاعت هلوق وهو (۱)

 .ةنابإلا دعب ةيجوزلا يفتنت يأ (۲)

 .يمأ رهظك يلع تنأ :هلوق يف ال «كبرقأ ال هللاو :هلوق يف اذه (۳)



 VY ءاليإلا باب

 ةأرملا تناك وأ «عامجلا ئلع ُرِدْقَي ال ًاضيرم يلؤملا ناك نإو

 ةفاسم امهنيب تناك وأ .اهلثم ْعَماجُي ال ةريغص تناك وأ ءءاقثر وأ ءةضيرم

 تقف ينإ : هناسلب لوقي نأ : هؤيفف : ءاليإلا ةدم يف اهيلإ لصي نأ ٌرِدقَي ال
 . ءاليإلا طقس : كلذ لاق نإف ءءاليإلا ةدم يف ءاهيلإ

 ۱ يس

 . عامجلاب هؤيف راصو «ءيفلا كلذ َلَطَب : ةدملا يف عامجلا ىلع َرَدَق ولو

 و هر و ه2

 ةأرملا تناك وأ «عامجلا ئلع ٌرِدقَي ال اضيرم يلوملا ناك نإو) :لاق
 وى و 7 7 واح و روك

 ةفاسم امهنيب تناك وأ ءاهلثم عّماجي ال ةريغص تناك وأ «ءاقثر وأ «ةضيرم

 تئف ىنإ :هناسلب لوقي نأ :هؤيفف :ءاليإلا ةدم ىف اهيلإ لصي نأ ٌرِدقي ال
 و مامر

 .(ءاليإلا طقس :كلذ لاق نإف ءءاليإلا ةدم ىف ءاهيلإ

 بهذ هيلإو «عامجلاب الإ ءْيَف ال :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 .ًاتْنِح ناكل :ًائْيَف ناك ول هنأل ؛هللا همحر يواحطلا

 عفترا اذإو «ناسللاب دعولاب اهؤاضرإ نوكيف «عنملا ركذب اهاذآ هنأ :انلو

 .قالطلاب ئزاجي ال :ملظلا
 و ر 2

 هؤيف راصو «ءيفلا كلذ لطب :ةدملا يف عامجلا ىلع ردق ولو) : لاق

 ."”فّلخلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع َرَّدق هنأل ؛(عامجلاب

 :لاق نإف :هتّين نع لكس :مارح يلع تنأ :هتأرمال لاق اذإو) :لاق

 انك جاتحملا ينغم (۱)

 ةيانبلا .ناسللاب ءيفلا وهو (؟)



 ءاليإلا باب 0

 .لاق امك وهف : بذكلا هب تدرأ

 . ثالثلا يوني نأ الإ ةنئاب ةقيلطت ىهف : قالطلا تدرأ : لاق نإو

 .ٌراَهِظ وهف : َراهظلا تدرأ : لاق نإو

 هب ٌريصي نيمي وهف : ًائيش هب درا مل وأ «ميرحتلا تدرأ : لاق نإو
 يب ىو

 .ايلوم

 .همالك ةقيقح ئون هنأل ؛(لاق امك وهف :بذكلا هب تدرأ

 .ًارهاظ نيمي هنأل ؛ءاضقلا يف قّدصُي ال :ليقو

 يوني نأ الإ ءةنئاب ةقيلطت يهف :قالطلا تدرأ :لاق نإو) :لاق

 .تايانكلا يف هانركذ دقو «(ثالثلا

 يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(راهظ وهف :راهظلا تدرأ :لاق نإو) :لاق

 هللا امهم سوت

 وهو «ةمّرَحملاب هيبشتلا مادعنال ؛راهظب سيل :هللا همحر دمحم لاقو

 .هيف نكرلا

 .دّيقملا لوتحي قلطملاو ءٍةمرح عون راهظلا يفو «ةمرحلا قلطأ هنأ :امهلو

 هب ٌريصي نيمي وهف :ًائيش هب درا مل وأ «ميرحتلا تدرأ :لاق نإو) :لاق

 يف هركذنسو ءاندنع نيمي وه امنإ :لالحلا ميرحت يف لصألا نأل ؛(ايلوُم

 .ئلاعت هللا ءاش نإ ناميألا باب



 "و ءاليإلا باب

SS 4» ®ه وله واوا و هو  CCC.٠ ٠ ٠.6 اواو و هو و وأو هج و وأو ه هله هوه اه هوه هاه  

 قالطلا ىلإ :"'ميرحتلا :ةظفل فرصَي نم هللا مهمحر 0 نمو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «"”فرعلا مكحب ؛"ةين

 ¢ اي

 .مارح يلع تنأ :هلوق يف يأ )١(

 .ةيانكلا نم ال «حيرصلا نم نوكيف (۲)
 مهنأ اذه اننامز يف سانلا نيب ترج ةداعلا نأل ٠٠١/۷: ةيانبلا يف لاق (۳)

 .اذهب قالطلا نوديري

 ابأو ,«ها"الا”ت ءدمحأ نب دمحم فاكسإلا ركب ابأ :خياشملا نمو :هلوقب دارأو

 دبع نب دمحم يناودنهلا رفعج ابأ هيقفلاو «ها78ت  ديعس يبأ نب  ديعس نب ركب

 .قالطلا عقي :اولاق مهنإف «ه755ت ءهللا

 ها .ذخأن هبو :ه197ت «دمحم نب رصن يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 .(ةلماشلا ط) ۲٠٠/۳ نيدباع نبا رظنيو



 عّلخلا باب ۲۷٦

 نأب ساب الف : هللا دودح اميقي ال نأ افاخو .ناجوزلا قاش اذإو

 .هب اهُعّلخَي لامب هنم اهسفن يِ

 .لاملا اهّمْزَلو ةنئاب ةقيلطت علخلاب عَقَو : كلذ الَعَف اذإف

 عّلخلا باب

 نأب ساب الف :هللا دودح اميقي ال نأ افاخو ؛ ناجوزل َقاَشَت اذإو) :لاق

 .4 ر تدق نامل حاج کو :ئلاعت هلوقل ؛(هب اهعلخي لامب هنم اهسفن يلتفت
 .۲۲۹/ةرقبلا

 هلوقل ؛(لاملا اهّمَِلو «ةنئاب ةقيلطت علخلاب مق كلذ “الع اذإف)
 ."ةنئاب ةقيلطت 0 2 و ةالصلا هيلع

 :تايانكلاب عقاولاو «تايانكلا نم راص ئتح «قالطلا لمتحي هالو

 .انه اه ةينلا نع ئنغأ لاملا َرْكذ نأ الإ «ٌنئاب

 .ةنونيبلاب كلذو ءاهُسفن اهل ملن الإ لاملا ُمّلسُت ال اهنألو

 .جوزلا لعف يأ «دارفإلاب .لعف :خسُت يفو )١(

 نب داّبع :هيفو 2041/05 لماكلا يف يدع نباو )5٠75(« ينطقرادلا ننس (0)

 يف مامهلا نبا امأ «55/7 رابخإلاو فيرعتلا 2765/7 ةياردلا ءواو وهو «يفقثلا ريثك

 يبنلا نأ بيسملا نب ديعس لسرمب ينانيغرملا فّنصملا ةياور ئّوقف ٠٠/٤ ريدقلا حتف

 امك «حيحصلا لصولا مكح هل لسرم وهو «ةقيلطت علخلا لعج ملسو هيلع هللا ئلص
 .7 87/7 ةيارلا بصن رظنيو «لاق



 ۷۷ عّلخلا باب

 .ًاضوع اهنم ذخأي نأ هل هركي : هِلَبَق نم ٌروشنلا ناك نإو

 .اهاطعأ امم ٌرثكأ اهنم ذخأي نأ هل انهرک : اهنم ٌروشنلا ناك نإو

 .ًاضيأ لضفلا هل باط : «ريغصلا عماجلا» ةياور يفو

 .هنم ٌروشنلاو َدَخَأ اذإ كلذكو .ءاضقلا يف زاج : ةدايزلا َدَخَأ ولو

 هلوقل ؛(ًاضّوِع اهنم ّذخأي نأ هل هرکی :ِهِلَبِق نم ٌروشنلا ناك نإو) :لاق

 لَم اًراطنِو َنُهْدَدَعِإ اَ وَر تراكحت چو َلاَدْبَيَسَ مترا لَو 9 :لاعت
 ٠١. /ءاسنلا .ةيآلا . اىي ُهَنِمْأوُدْحْأَت

 .لاملا ذخأب اهِتْشْحَو يف ديزي الف «لادبتسالاب اهَّشَحْوَأ هنألو

 .اهاطعأ امم َرثكأ اهنم ذخأي نأ هل ارك :اهنم ٌروشنلا ناك نإو) :لاق

 ام قالطإل ؛(ًاضيأ لضفلا هل باط :«"”ريغصلا عماجلا» ةياور يفو
 ادب ةانولت

 سيق نب تباث ٍةأرما يف مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :””ئرخألا ُهْجَوو
 .اهنم روشنلا ناك دقو «"””«الف :ةدايزلا امأ» :ساّمَش نبا

 .ءاضقلا ىف زاج :ةدايزلا أ ولو)

 :نائيش :”هانولت ام یضتقم نأل ؛(هنم ژوشنلاو َذَخَأ اذإ “كلذكو

 .ًالوأ اهفّلأ يتلا يدتبملا ةيادب ةرابع رصتخا فلؤملا ىلإ انه ِهبنأو ١١9 ص (1)

 .ةهاركلاب يرودقلا ةياور ئلوألا ةياورلا يأ (۲)

 .55/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «حيحص هدانسإو «(7774) ينطقرادلا ننس (۳)

 .ةدايزلا ذخأ زوجي يأ (5)

 .؟79/ةرقبلا .( اَمِهلَع حاج اَ » :ئلاعت هلوق يأ )٥(



 عّلخلا باب ۷۸

 ناکو ءلاملا اهّمِرَلو «قالطلا عقو : ْتَلبقف لام ىلع اهقّلط نإو

 . ًانئاب قالطلا

 وأ ٍرمخ لع ةملسملا ملسملا عِلاخُب نأ لثم ؛يلخلا يف ضويلا لعب نإو

 يف ضوعلا َلَّطَب نإو «ةنئاب ةقرفلاو «جوزلل ءيش الف :ٍةتيم وأ ريزنخ
 اه ناك : قالطلا

 :ةحابإلا ىح يف لمعلا كري دقو ."”ةحابإلاو ."”مكح ””زاوجلا

 .يقابلا يف هب ًالومعم يقبف *”ضراعمل
 ؛(لاملا اهَمزلو «قالطلا حقو البق «لام ىلع اهقّلط نإو) :لاق

 ةأرملاو ءاهلوبقب هلع كفو  ًاقيلعتو ًازيجنت قالطلاب ٌدبتسي جوزلا نأل

 زوجي امم حاكنلا كليو ءاهسفن ىلع اهتيالول ؛لاملا ًمازتلا كلمت
 .صاصقلاك «ًالام نكي مل نإو هنع ضايتعالا

 كلم دقو «سفنلاب لاملا ةضواعم هنألو ءاّئي امل ؛(ًانئاب قالطلا ناكو)

 RE ؛سفنلا وهو ءرَخآلا يه كلمتف «نيلدبلا دحأ جوزلا

 ةملسملا ملسملا ملاحي نأ لثم < علخلا يف ضيا لطب نإو) :لاق

 لَطَب نإو «ةنئاب ةقرفلاو «جوزلل ءيش الف :ٍةتيم وأ ريز وأ رمخ ئلع
 0 :قالطلا يف ضوعلا

 .ءاضقلا يف ةدايزلا ذخأ زاوج يأ (1)

 .ًاعرش يأ(

 :ةحابإلا دضف ءزاوجلاو ةحابإلا نيب قرف كانهو .ةدايزلا ذخأ ةحابإ يأ ()

 /1١7/4/1. ةيانبلا رظني .ةمرحلا :زاوجلا دضو «ةهاركلا

 .«الف :ةدايزلا امأ» :مدقتملا ملسو هيلع هللا لص هلوق وهو (:)



 ه5 ده ا. 6و ا. واو HONORS هه هه واو هه هاه هه هاه

 هنأل ؛مكحلا يف امهقارتفاو «لوبقلاب قيلعتلل :نيهجولا يف قالطلا ٌعوقوف

 يفو «ةيانك وهو «©"”علخلا ظفل :لوألا يف َلماعلا ناك :ضوعلا لطب امل

 .ةعجرلا بقعي وهو «قالطلا حيرص :يناثلا

 تح ًاموقتم الام تمس ام اهنأل :اهيلع ءيش جوزلل بجي مل امنإو
 .هل ةراغ ريصت

 :هريغ باجيإ ىلإ الو «مالسإلل :ئّمسملا باجيإ ىلإ َهْجَو ال هنألو
 0 ْ .مازتلالا مدعل

 الام تمس اهنأل ؛ًارمخ رهف «هنيعب لح ىلع علاخ اذإ ام فالخب

 .ًارورغم راصف

 ةميق بجت ثيح «ريزنخ وأ رمخ ىلع قتعأ وأ «بتاك اذإ ام فالخبو

 ا اور يفر امو «موقتم هيف ئلوملا كل نأل ؛دبعلا

 ا اك راع «موقتم ريغف :جورخلا ةلاح يف مبا كلم امأ

 هنأ :هيف هقفلاو «موقتم لوخدلا ةلاح يف عضبلا نأل ؛حاكنلا فالخبو

 .هقرشل ًاراهظإ ؛ ضوعب الإ هكّلمت عرشُي ملف «"”فيرش

 نع ۱۸١/۷ ةيانبلا يف ينيعلا لقن دقو .علخلا ظفل :عفربو «لماعلا :بصنب )١(
 هتيشاح يف يبلج يدعس هلقن كلذكو «فّنصملا طخب وه طبضلا اذه نأ ةعيرشلا جات
 ةخسن ىلع فقو دق ةعيرشلا جات نوكي نأ لامتحاب رعشي اذهو :تلق .ةيادهلا ىلع
 .ملعأ هللاو .فلؤملا

 .هسفن يف ٌرْدَق هل فيرش عضبلا نأ يأ (۲)



 عّلخلا باب ۸۰

 . علخلا يف الدب نوكي نأ زاج :ارهم نوكي نأ زاج امو

 اهدي يف نكي ملف ءاهَعَلاخف «يدي يف ام ىلع ينعلاخ : هل تلاق ناف

 . اهيلع هل ءيش الف : ءيش

 يف نكي ملف «٠ ءاهعّلاخن لام نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ : تلاق نإو

 .اهّرهم هيلع تدر : ءيش اهدي

 .لاملا باجيإ ىلإ ةجاح الف فرش هسفنف :"”طاقسإلا امأف و

 ام ّنأل ؛(علخلا يف ًالدب نوكي نأ زاج :ًارهم نوكي نأ زاج امو) :لاق

 .موقتملا ريغل ًاضوع مّلصي نأ ئلوأ :مّوقتملل ًاضوع حلصي

 يف نكي ملف ءاهعّلاخف «يدي يف ام ىلع ينعلاخ :هل تلاق نإف) :لاق

 .لاملا ةيمستب "هرعت مل اهنأل ؛(اهيلع هل ءيش الف :ءيش اهدي

 ملف < ءاهعّلاخف لام نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ ف : لاق

 نكي مل : لان احس N : هوم هيلع كر و اهدي يف نكي

 .ضوعب الإ لاوزلاب ًايضار جوزلا

 ‹عضبلا ةميق ىلإ الو «ةلاهجلل ؛هتميقو ءئّمسملا باجيإ لإ َهْجَو الو
 هب ماق ام باجيإ َنّيعتف «جورخلا ةلاح موقتم ريغ “رال ؛لثملا رهم ينعأ

 .هنع ررضلل اعفد ؛جوزلا ىلع

yyةيشاح يف اهيلع بتكو «ةيطخلا خسنلا يف  

 .هًرضت مل :خسُت يفو «ها .ركذملا ريمضب هلاصتال ؛ ةمضلاب :هالوا/ ةخسن



 ۸۱ عّلخلا باب

 ءمهاردلا نم وأ «مهارد نم يدب يف ام ىلع يتلا الاف ولو
 .مهارد ةثالث اهيلعف : ءيش اهدي يف نكي ملف : لعفف

 ءأرُبت مل : هنامض نم ةئيرب اهنأ ئلع «قبآ اهل رابع ئلع تعلتخا نإف
 .ترَجَع نإ هتميق ميلستو «ْترَدَق نإ هنيع ميلست اهيلعو

 «فلألا ثلث اهيلعف : ةدحاو اهَقَلطف ءوفلأب ًاثالث ينقّلط : تلاق اذإو

 . نئاب قالطلاو

 نم وأ «مهارد نم يدي يف ام ىلع ينعلاخ :تلاق ولو) :لاق

 اهنأل ؟(مهارد ةث الث اهيلعف : :ءيش اهدي 0 0 : لعفف «مهاردلا

 هلق ا

AEFهنودب لّتْخَي ٌمالكلا نأل «ضيعبتلا نود ‹ةلصلل ؛انه اه :نِم . 
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 مل :هنامض نم ةئيرب اهنأ ىلع «قبآ اهل رابع ىلع تعلتخا نإف) :لاق

 دقع هنأل ؛(ْتَرَجَع نإ هتميق ميلستو «ْتّرَدَق نإ هنيع ميلست اهيلعو ءار
 ضوعلا ةمالس يضتقيف «ةضواعم

 لطي ال علخلا نأ الإ لطيف ءدساف طرش :هنع ةءاربلا طارتشاو
 .ةدسافلا طورشلاب

 .حاكنلا :اذه ئلعو

 ثلث اهيلعف :ةدحاو اهَقَّلطف ءيفلأب ًاثالث ىنقلط :تلاق اذإو) :لاق
 ْثْلُثب ةدحاو لك تبلط دقف :وفلاب ثالثلا ِتَبَلَط امل اهنأل ؛(فلألا
 ىلع مسقني ضوعلاو «ضاوعألا بحصي ءابلا فرح نأل اذهو «فلألا

 .لاملا بوجول ؛ (رئاب قالطلاو) « ضّرعملا



 عّلخلا باب ۸۲

 اهيلع َءيش الف : ةدحاو اهّقَّلطف ءيفلأ ئلع ًاثالث ينقَلط : تلاق نإو
 .ةعجرلا كلمو « هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 .وفلألا ثلث ةنئاب ةدحاو يه : الاقو

 تقّلطف وفل ىلع : وأ .يفلأب ثالث كّسفن يقلط : جوزلا لاق ولو

 و ةدحاو اهّسفن

 ءيش الف :ةدحاو اهَقَّلطف ءيفلأ ىلع ًاثالث ينقط :تلاق نإو) :لاق
 كاب ٌةدحاو يه : :الاقو «ةعجرلا كلميو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع هع

 نإ ع «تاضواعملا يف ءابلا ةلزنمب :ئلع :ةملك نأل ؛(يفلألا ثلث

 او :مهرد ىلع :و «مهردب ماعطلا اذه لوحا : : مهّلوق

 کرنه نأ ل کتیا ال :ئلاعت هللا لاق ‹طرشلل :ئلع :ةملك نأ :هلو

 .١٠/ةنحتمملا .4 ايس هاب

 اذهو ءًاطرَش ناك :رادلا يلخدت نأ ىلع قلاط تن :أ :هتأرمال لاق نمو

 :طرشلل ناك اذإو .ءازجلا مزالي هنأل ؛طرشلل ريعتساو ةف دذا هنأل

 هنأل ؛ءابلا فرح فالخب ءطرشلا ءازجأ ىلع ٌعّروتي ال ' لع وركملاف

 رم ام ىلع «ضوعلل

 .ةعجرلا كلمَيو «قالطلا كوف ءًائدتبم ناك :لاملا بجي مل اذإو

 ءيفلأ ىلع :وأ ءيفلأب ًاثالث كّسفن يِقّلط :جوزلا لاق ولو) :لاق
 الإ ةنونيبلاب يضر ام جوزلا نأل ا :ةدحاو اهسفن تقلطف

 .اهّلك فلألا هل َمَلْسَتل

 .قالطلا يأ )۱(



 ۸۲ عّلخلا باب

 «فلألا اهيلعو .تَقلط : تّلبقف .يفلأ ىلع قلاط تنأ :لاق ولو

 ٠ . يفلأب ٌقلاط تنأ : هلوقك وهو
 : هدبعل لاق وأ «تلبقف فلا كيلعو قلاط تنأ : هتأرمال لاق ولو

 ءيش الو ءةأرملا ِتّقَلطو ءدبعلا َقَتَع : لبقف افلا كيلعو رح تنأ

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع امهيلع

 . لبق اذإ ُفلألا امهنم دحاو لك ىلع : الاقو

 :يفلأب ةنونيبلاب تيضر امل اهنأل «وفلأب ًاثالث ينقَلط :اهلوق فالخب
 0 تناك

 اهيلعو ءْتَقْلَط :تّلبقف ءيفلأ ىلع ٌقلاط تنأ :لاق ولو) :لاق
 .(فلأب ٌقلاط 0 ثفلألا

 مفلأ ضوعب :وفلاب :هلوق ئنعم نأل ؛نْيَهجولا يف لوبقلا نم دب الو
 ٠ س

 ضوعلاو «كيلع يل نوكي وفلا طْرش ئلع :يفلأ ىلع :هلوق ئنعمو
 قالطلاو «هدوجو لبق لزني ال طرشلاب ٌقّلعملاو ءهلوبَق نودب بجي ال

 1 .نلق امل ناب
 لاق وأ «ْتَلِبقف .فلأ كيلعو ١ تن :هتأرمال لاق رد : لاق

 الو ءةأرملا ا «دبعلا تع :لبقف فلأ كيلعو رح تنأ :

 .البقي مل اذإ اذكو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع امهيلع ءيش

 .(لبق اذإ ْفلألا امهنم ردحاو لك ىلع :الاقو)



 عّلخلا باب ۸٤

 كنأ لع : وأ «رايخلاب ينأ ئلع مهرد فلأ ىلع قلاط ٍتنأ : لاق ولو

 اذإ ٌرئاج وهو «جوزلل ناك اذإ لطاب ٌرايخلاف : تلبقف مايأ ةثالث رايخلاب

 .ةأرملل ناك

 اهّمِرَلو «تّقلط : درت مل نإو لطب : ثالثلا يف َرايخلا تدر نإف

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو .فلألا

 . مهرد فلأ اهيلعو «عقاو قالطلاو «نْيهجولا يف لطاب ٌرايخلا : الاقو

 .قاتعلاو «قالطلا عقي ال :لبقي مل اذإو

 اذه لمحا :مهّلوق نإف «ةضواعملل لّمعتسُي مالكلا اذه نأ :امهل

 .مهردب :مهلوق ةلزنمب :مهرد كلو عاتملا

 لصألا ذإ ءةلالدب الإ اهّلبق امب طبترت الف "مات ةلمج هنأ :هلو
 «لاملا نع ناكفني قاتعلاو قالطلا نأل ؛ةلالد الو «لالقتسالا "هيف

 .هّلود نادجوي ال امهنأل ؛ةراجإلاو عيبلا فالخب

 لع :وأ «رايخلاب ين | ىلع و ا :لاق ولو) :لاق

 ئاج وهو «جوزلل ناک اذإ لطاب رايخلاف :تَلبقف مايأ ةثالث رايخلاب كنأ

 .ةأرملل ناك اذإ

 اهمِزَلو ءتَقْلَط :دْرَت مل نإو ءَلَطَب :ثالثلا يف ٌرايخلا تدر نإف
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو .فلألا

 .(مهرد فلآ اهيلعو «ٌعقاو قالطلاو «نيهجولا يف لطاب ٌرايخلا :الاقو

 هير اديب اونألا ءايبت لطم لأ 1
 .ةلمجلا يأ )۲(



 ۸٥ عّلخلا باب

 : تلاقف «يلبق ملف ءمهرد فلأ ىلع سمأ كّتَقَلط : هتأرمال لاق نمو

 .جوزلا لوق لوقلاف : تلق

 «لبقت ملف ء سمأ مهرد فلأب دبعلا اذه كنم تعب : هريغل لاق نمو

 . يرتشملا لوق لوقلاف : ُتْلِبَق : لاقف

 ال نافّرصتلاو «داقعنالا نم عنملل ال «داقعنالا دعب خسفلل َرايخلا نأل

 .طرش اهبناج نمو نيمي هبناج يف هنأل ؛نْيبناجلا نم خسفلا نالمتحي

 حصي تح «عيبلا ةلزنمب :اهبناج يف ملخلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .هيف رايخلا طارتشا حصيف «سلجملا ءارو ام ىلع فقوتي الو ءاهعوجر

 ام ئلع ٌفقوتيو «هنع هعوجر حصي ال ئتح «ٌنيميف :هبناج يف اأ
 .ناميألا يف َرايخ الو «سلجملا ءارو

 .قالطلا يف اهبناج لثم :قاتعلا يف دلبعلا بناجو

 « يلبقت ملف ءمهرد فلا ىلع سمأ كنقلط :هتأرمال لاق نمو) :لاق

 .جوزلا لوق لوقلاف :تْلِبَق :تلاقف

 «لَبقَت ملف «سمأ مهرد فلاب دبعلا اذه كنم تعب :هريغل لاق نمو
 .(يرتشملا لوق لوقلاف :ُتْلِبَق :لاقف

 نوكي ال هب ٌرارقإلاف «هبناج نم نيمي لاملاب قالطلا نأ :قْرَقلا ةجوو

 هب ٌرارقإلاو «لوبقلاب الإ متي الف عيبا امأ «هنودب هتحصل ؛طرشلاب ًارارقإ
 .هنم ٌعوجر :لوبقلا هراكنإف «هب الإ متي ال امب ٌرارقإ



 عّلخلا باب ۲۸٦

 0 ر
 نيجوزلا نم رلحاو لكل ٌقَح لك ناطقسُي امهالك «علخلاك : ةأرابملاو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع حاكتلاب قّلعتي امم رخآلا ىلع

 .اهيلع رجب مل : اهلامب ةريغص يهو هتنبا َمَلَخ نمو

 9 رنج و
 نم دحاو لكل قح لك ناطقسُي امهالك «علخلاك :ةأرابملاو) :لاق

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع حاكنلاب قلعتي امم رخآلا ىلع نيجوزلا

 ها امال اف طق زل ا ر حس لاق

 .ةأرابملا يف هللا همحر ةفينح يبأ عمو «علخلا يف هعم هللا همحر فسوي وبأو

 و 0 5 5
 «طورشملا ربتعي تاضواعملا ىفو «ةضواعم هذه نأ :هللا همحر ٍدمحمل

 .هريغ ال

O 0 IT : 
 اهيضتقتف «ةءاربلا نم ةلعافم ةأرابملا نأ : هللا همحر فسوي يبألو

 .ضرغلا ةلالدل ؛حاكنلا قوقحب هاندّيق لطم هنأو «نيبناجلا نم

 الو «حاكنلا "سفن يف لّصَح دقو «ٌعالخنالا :هاضتقمف علخلا امأ

 .ماكحألا عاطقنا ىلإ ةرورض

 علح :هنمو ‹لصفلا نع ءوبلب علخلا نأ : هللا همحر ةفينح ىبألو

 حاكنلا يف امهقالطإب لَّمعيف «ةأرابملاك «قّلطم وهو «لمعلا عْلخو ءلْعنلا

 .هقوقحو هياكحأو
 ت هو ع د ى س 2 3

 رظَن ال هنأل ؛(اهيلع رجب مل :اهلامب ةريغص يهو هتنبا علخ نّمو) :لاق

 .ضقن يف :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف نكل «ةيطخلا خسّتلا يف :سفن :اذكه (۲)
 .دحاو ئنعملاو :تلق



 A۷ عّلخلا باب

 ىلع فلألاو ‹عقاو علخلاف : نِماض هنأ ئلع .يفلأ ىلع اهعّلخ نإو

 .بألا

 فالخب «ٌمّوقتم لدبلاو «موقتم ريغ جورخلا ةلاح يف عضبلا ذإ «هيف اهل
 نم ةضيرملا علح ٌربتعُي اذهلو «لوخدلا دنع ٌمّوقتم ْعْضْبلا نأل ؛حاكنلا

 .لاملا عيمج نم لثملا رهمب ضيرملا حاكنو «ثلثلا

 ."اهّلام اقحتسُي الو «رهملا طقسي ال :ْرُجَي مل اذإو

 هنأل ؛ حصأ لوألاو «ةياور يف عقي الو «ةياور يف قالطلا عقي مث

 .طورشلا رئاسب قيلعتلاب ربتعيف «هلوبق طرشب قيلعت

 فلألاو «مقاو علخلاف :نِماض هنأ ىلع ءيفلأ ىلع اهعّلخ نإو) :لاق
 بألا ْئلعف ‹ حيحص يبنجألا ىلع علخلا لدب طارتشا نأل ؛("'"بألا ىلع اوي ت ١ : 9 5 4فإ ١

 .ئلوأ

 .بألا ةيالو تحت لخدي مل هنأل اهر طاف الز

 «لوبقلا لهأ نم تناك نإ اهِلوبق ىلع فقوت :اهيلع فلألا طرش نإو

 .طرشلا دوجول ؛قالطلا عقو :تلبق نإف

 .ةمارّغلا لهأ نم تسيل اهنأل ؛لاملا بجي الو

 .ناتياور هيفف :اهنع بألا هّلبَق نإف

 :اذكه مولعملاب اهطبض امك «لوهجملاب هتيشاح يف يبلج يدعس اهطبضو (۱)

 .نامضلا مكحب :ةدايز يدتبملا ةيادب نم ه7 ةخسن يفو (۲)



 علخلا باب 514

 ٠ ها و و و هواه. و ىو و واو هو اة دوه واو ده يي هاه هه جاه هه هاه هه هو هه هى هه هه هاه

 ىلع فقوت :رهملا بألا نمضي ملو ءاهرهم ىلع اهعّلاخ نإ اذكو *

 ملا طقسي الو تقلَط :تَلبق ناف ءايلوبق

 .نيتياورلا ئلعف :اهنع بألا لبق نإف

 وهو «هلوبق دوجول ؛تقلط :مهرد فل وهو .رهملا بألا ّنِمَّض نإو

 .طرشلا

 :فلألا همرلي :سابقلا فو ءاناسعسا ؛ةثامشسخ ةمزليو

 ءمهرد فلأ ىلع لوخدلا لبق تعلتخا اذإ ةريبكلا يف : لاو

 ال :ناسحتسالا يفو «ةدئاز ةئامسمخ اهيلع :سايقلا يفف :””فلأ اهرهمو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهل ٌمزلي ام لصاح :ةداع هب ُدارُي هنأل ؛اهيلع ءيش

  6 3Fد ¥ 6

 .ةلأسملا هذه يف ركذ ام لصأ يأ )١(
 .1957/1/ ةيانبلا .ةريبكلا ةأرملا يف يأ )١(

 .ةيادهلا ئلع يدعس ةيشاح .ًائيش ضبقت ملو يأ (۳)



 ۸4 راهظلا باب

 راهظلا باب

 ال ؛هيلع تمرح دقف : يّمَأ رهظك يلع تنأ : هيأرمال لجرلا لاق اذإو

 .هراهظ نع رفكُي ىتح اهُليبقت الو هايم الو ءاهؤطو هل لحي

 ع

 راهظلا باب

 تمرح دقف :يّمأ رهظك يلع تنأ :هتآرمال لجرلا لاق اذإو) :لاق

 .(هراهظ نع َرّْفكُي ىتح اهُليبقت الو ءاهُّسَص الو ءاهؤطو هل لجي ال «هيلع

 رره :ليلاعت لاق نأ ىلإ .€... ياسين دوره َنيِدلَو :ئلاعت هلوقل

 .7 /ةلداجملا .4اَجآَمتي نأ لم نمور

 همكح لَقتو «"”"هّلصأ ٌعرشلا ٌرّرقف «ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك ٌراهظلاو

 .حاكنلل ليزم ريغ «ةرافكلاب تقؤم مي رحت ىلإ

 ةازاجملا ساف «اروزو :كوقلا ن اركم هنركل ؛ةيانج هنأل اذهو

 .ةرافكلاب اهًعافتراو «ةمرحلاب اهيلع

 .مارحإلا يف امك «هيف حقي ال يك ؛هيعاودب مرح :َمُرَح اذإ ءطولا مث

 سرح ولف ءامهدوجو رثكي هنأل ؛مئاصلاو ضئاحلا فالخب
 .مارحإلاو ءٌراهّظلا كلذك الو «جّرَحلا ىلإ يضفُي :يعاودلا

 .ه۹۷۷ ةخسن ةيشاحو (/: ىمزراوخلل ةيافكلا .ميرحتلا وهو (۱)

 .مرح :خست يفو (۲)



 راّهظلا باب ۹۰

e 5ريغ هيلع ءيش الو .ئلاعت هللا رفغتسا :رفكي نأ لبق اهئطو نإف ع . 9 5 0 نا و ۴  

 .ٌرفكُي ىتح هدواعي الو « نيلوألا ةرافكلا

 .حصي ال : قالطلا هب ئون ولو «ًاراهظ الإ نوكي ال : ظفللا اذهو

 .ٌرهاظُم وهف : اهجرَمك : وأ ءاهذِخّمك : وأ «يّمأ نطبك يلع تنأ : لاق اذإو

 ريغ هيلع ءيش الو «ئلاعت هللا ٌرفغتسا :رفكي نأ لبق اهتطو نإف) :لاق

 يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(رفكي ئتح هدواعُي الو «ئلوألا ةرافكلا
 "نت ارح تالو «هللا ريفغتسا» :ةرافكلا لبق هراهظ يف هتآرما عَقاو

 .ملسو هيلع هللا ئولص يبنلا هيلع هّبنل :ًابجاو ُرَخآ ءيش ناک ولو

 .هيف ٌحيرص هنأل ؛(ًاراهظ الإ نوكي ال :"”ظفللا اذهو) :لاق

 نم نكمتي الف «"”خوسنم هنأل ؛(حصي ال :قالطلا هب ئون ولو)
 .هب نايتإلا

 :اهجرقك :وأ ءاهذِخَمك :وأ «يّمأ نطبك يلع تنأ :لاق اذإو) :لاق

 ئنعملا اذهو «ةمّرسّملاب ةلَلحملا ةيبشت الإ سيل َراهظلا نأل ؛(رِهاظُم وهف
 .هيلإ رظنلا زوجي ال وضع يف ققحتي

 دواد يبأ ننس «بيرغ حيحص نسح :لاقو ‹«(۱۱۹۸) يذمرتلا ننس )١(

 .7557/57 ةيارلا بصن رظنيو «(۲۲۱۲

 هقرط نم ءيش يف دجن مل :ةيادهلا ثيداحأ وجرخم لاقف :رافغتسالا ظفل امأ

 رابخإلاو فيرعتلا يفو 09١ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا نكل «رافغتسالا ركذ

 .لصألا يف ردمحم نع غالب يف هلقن ۳

 .يمأ رهظك يلع تنأ :هلوق ينعي (1)

 .خوسنم ظفللا اذهب قالطلا نإ يأ قفز



 141 راّهّظلا باب

 ثم «همراحم نم ديبأتلا ىلع اهيلإ ٌرظنلا هل لحي ال نمب اههّيش اذإ اذكو
 . ةعاضرلا نم هّمَأ وأ هتّمع وأ  هتخأ

 وأ «كهجو وأ «كجرف وأ يم رهظك يلع كسار : لاق اذإ كلذكو

 .كثلث وأ ءكفصن وأ «كتبقر

 E EE YS اذكو) :لاق

 ميرحتلا يف نهنأل ؛(ةعاضرلا نم هّمَأ وأ ءهتّمع وأ «هتخأ لثم «"”همراحم
 .مألاك دّبؤملا

 وأ يجف وأ «يّمأ رهظك يلع كسار :لاق اذإ كلذكو) :لاق
 عيمج نع اهب رّبعي هنأل ؛(فلثلت وأ فكفصن وأ عقر وأ هكّيْحَو

 .قالطلا يف هاّنيِب امك «ئّدعتي مث «عئاشلا يف مكحلا تبثيو «ندبلا

 .84/5 ريدقلا حتف .هيل | رظنلا هل لحي ال ءزجب اههّبش اذإ يآ (۱)

 ةبتكملا ةعبط يفو «يدتبملا ةيادب يف ءاج :«اهيلإ رظنلا هل ري ال) :ةرابعبو

 يتلا هحورش لک يفو «يرودقلل ةيطخلا ا يفتر ١8/57« ةيادهلل ةيمالسإلا

 ٠١۷/٤ بابللا نف ينادبعلا ةرابعلا هذه حرش دقو «هدعب نمو عطقألاب ًاءدب «يدنع يه

 ا نالا لمح انهو فا. .«ةجوزلل جوزلا رَ :اهيلإ رظنلا هل لحي ال نّمب» :هلوقب

 0754/5 ةرينلا ةرهوجلا يف يرودقلا ةرابع نأ نيح يف «هنم رمال ئنعملا ححصيل

 ال نّمب اههّبش اذإ» :يلي امك يهو ءاهانعم مهفل اهل ليمحت نودبو اچ اف تءاج

 يف دادحلا مامإلا هب درفنا يذلا يرودقلا نم ظفللا اذهبو «ها .(اهتحکانم هل لَن

 .ةرابعلا رهاظ لاكشإ لاز :ةرهوجلا

 هل لحي ال نّمب اههّبش اذإ :هّترابعف» :۸۹/ 5 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق اذلو

 اذإ :ئىنعملا امنإو «ءالؤه ىلإ رظنلا ةمرُح :اهرهاظ نأل ؛ةديج تسيل :اهيلإ رظنلا
 ها .«هيلإ رظنلا هل لحي ال ءزجب اههّبش



 راهظلا باب 4۲

 هنين ىلإ عَجرُي : يمأك وأ «يمأ لثم يلع تنأ : لاق ولو

 .لاق امك وهف : ةماركلا تدرأ : لاق نإف

 .ٌراهظ وهف : َراهّظلا تدرأ : لاق نإو

 .نئاب قالط وهف : قالطلا تدرأ : لاق نإو

 امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءيشب سيلف : ين هل نكت مل نإو

 .ًاراهظ نوكي : هللا همحر دمحم لاقو «هللا

 وس وع

 ؟ (هتين ىلإ عجري : يمأك وأ يما ثم يلع و تنأ :لاق 0 :لاق

 شاف هيبشتلاب ميركتلا نأل ؛(لاق امك وهف :ةماركلا تدرأ :لاق نإف)

ENEو و م  
 هيبشت هيفو ءاهعيمجب هيبشت هنأل ؛(راهظ وهف :راهظلا تدرأ :لاق نإو)

 .ةينلا ىلإ ٌرِقَتَْيف ءحيرصب سيل هنكل ؛وضعلاب

 يف مألاب ةيبشت هنأل ؛(نئاب قالط وهف :قالطلا تدرأ :لاق نإو)

 .قالطلا ئونو «ٌمارح يلع تنأ :لاق هنأكف «ةمرحلا

 امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءيشب سيلف :ةين هل نكت مل نإو)

 .ةماركلا ىلع لمحلا لامتحال ؛(هللا

 امل اهنم وضعب ةيبشتلا نأل ؛(ًاراهظ نوكي :هللا همحر دمحم لاقو)

 .ئلوأ اهعيمجب هيبشتلاف :ًاراهظ ناك



 4۳ راهظلا باب

 ىلع وهف : ًاقالط وأ .ًاراهظ ئونو «يمأك مارح يلع ٍتنأ : لاق ولو
 ا

 مل : ءاليإ وأ ًاقالط هب ئونو «يمُأ رْهظك ٌمارح يلع تنأ : لاق نإو
 . یون ام ىلع وه :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاراهظ الإ نكي

 ؛ءاليإ وه :هللا همحر فسوي يبأ دنعف :َريغ ال ميرحتلا هب ْىَنَع نإو
 .نيتمرحلا ئندأ هب تباثلا َنوكيل

 .هب صتخت هيبشتلا فاك نأل جم لا

 وهف :ًاقالط وأ ءًاراهظ ئونو « يمأك م مارح يلع وتن أ :لاق ولو) :لاق

 :قالطلاو «هيبشتلا ناكمل :َراهظلا :نيهجولا لمتحي هنأل ؛(ئون ام ىلع

 هل ٌديكأت هيبشتلاو «ميرحتلا ناكمل

 ئلعو «ءاليإ :هللا همحر فسوي يبأ لوق ئلعف :ٌةين هل نكت مل نإو
 .امهاّنيب ناهجولاو ءٌراهظ :هللا همحر دمحم لوق

 :ءاليإ وأ ًاقالط هب ئونو «يمأ رهظك مارح يلع تن أ :لاق نإو) :لاق

 ب

 ءاَنَيب ام لع «كلذ لك لمتحي ميرحتلا نأل ؛(ئون ام ىلع وه :الاقو

 يبأ دنعو ءاراهظ نوک ال :قالطلا ئون اذإ ةر دمك دنع نأ ريق

 ."”عضوم ىف فرع دقو ءاعيمج نانوكي هللا هيه توب

 2 و ت هک 01 : 0

 مث «هريغ لمتحي الف ءراهظلا يف حيرص هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 و وإ يفد و

 هيلإ ميرحتلا دريف «مكحم وه

 )١( ةيانبلا .يزارتألا هلاق «يفاكلا حرش ةمئألا سمش طوسبم يف يأ 1//7017.



 راهظلا باب 4٤

 ك 76 1 7 ١ و

 .ارهاظم نكي مل : هتمأ نم ٌرَهاظ ول ئتح «ةجوزلا نم الإ ٌراهظلا نوكي الو

 : حاكنلا تزاجأ مث ءاهنم َرَهاظ مث ءاهرْمَأ ريغب ةأرما چورت ناف
 و 000

 . لطاب راهظلاف

 ءًاعيمج نهنم ًارهاظم ناك : يمأ رهظك ىلع نشأ : هئاسنل لاق نمو
03 5 

 .ةرافك نهنم ةدحاو لكل هيلعو

 مل :هتمأ نم َرَهاظ ول تح ءةجوزلا ن نم الإ ٌراهظلا نوكي الو) :لاق

 ."/ةلداجملا .# مبا نم # :ئلاعت هلوقل ؛ (ًارهاظم نكي

 ل «ٌعبات ةمألا يف لحلا نألو

 .ةكولمملا يف قالط الو «قالطلا نع لوقنم َراهظلا نألو

 0 تزاجآ مث ءاهنم رَهاظ مث ءاهرْمَأ ريغب ةأرما جوت نإف) :لاق
 نم ًاركنم نكي ملف «فّرصتلا < تقو هيبشتلا يف قداص هنأل ؛(لطاب راهظلاف

 .هيلع فّقوتي ئتح هقوقح نم قحب سيل ٌراهظلاو «لوقلا

 .كلملا قوقح نم هنأل ؛بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ فالخب

 َنهنم ًارهاظم ناك :ىمأ رهظك ىلع َنّتنأ :هئاسنل لاق نّمو) :لاق

 .قالطلا فاضأ اذإ امك 0 .نهيلإ راهظلا فاضأ هنأل ؛ (ًاعيمج

 لك قح يف تبثت ةمرحلا نأل ؛(ةرافك ًنهنم ٍةدحاو لكل هيلعو)
 .اهددعتب ةدعتتف «ةمرحلا ءاهنإل ةرافكلاو ءةدحاو

 نع ئلاعت هللا مسا ةمرح ةنايصل هيف ةرافكلا نأل ؛نهنم ءاليإلا فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءمسالا ٌركِذ ددعتي ملو ‹كتهلا

 د6 داع SF د



 0%14 ةراقكلا يف لصف

 ةراقكلا يف لصف
 نك چ 0 0 0. 6 +. 7 .٠

 ناف «نّيعباتتم نيرهش مايصف : دجي مل نإف ءةبقر قنِع : راهظلا ةرافكو
 - و 4 .* 1

 قا م
 . سيسملا لبق كلذ لكو

 ةراقكلا يف لصف

 نيرهش ٌمايصف :الجي مل نإف بقر قع :راهظلا ةرافكو) :لاق
 هنإف "هيف دراولا صنلل ؛(ًانيكسم َنيتس ٌماعطإف :عطتسي مل نإف «نْيَعباتتم

 .بيترتلا اذه ىلع ةرافكلا ٌديفي

 (ٌرهاظ موصلاو قاتعإلا يف اذهو ء(سْيسَملا لبق كلذ لكو) :لاق
 غ ا

 نم دب الف «ةمرحلل ةيهنم "هيف ةرافكلا نأل ؛"ماعطإلا يف اذكو

 .ًالالح ءطولا نوكيل ؛ءطولا ىلع اهميدقت

 د زیر اولا دودو رھیا ن ور ھل نَا » :یلاعت هلوق وهو (۱)
 رھ هس مايو درا ن © ريح امامی هپ نوط د ر5 اسامتی نأ لکن

 .ةلداجملا / 57 ةيآ .( سم نیسم اعط دا علی شر نق انا متی لق نی نیا

 .ه"155 ةخسن ةيشاح .سايقلاب يأ قفز

 .711/1/ ةيانبلا .ماعطإلا يف يأ (؟)



 ةراقكلا يف لصف 1

 ءاوتنألاو ُركذلاو ةملسملاو ةرفاكلا ٌةبق ةبقرلا : قتعلا يف ءىزجُتو

 . نْيلِجرلا وأ نيديلا ةعوطقملا الو «ءايمعلا ءىزجت الو ا ريغصلاو

 هنو " ءاروعلا روحت رخ «عنام ريغ وهف : ةعفنملا تّلتخا اذإ امأ

 .يفالخ نم نيلُجّرلا ئدحإو نيديلا ىدحإ

 ىئنألاو ”كّذلاو : ةفلشملاو ةرفاكلا ةبقرلا :قتعلا يف ءىزجُتو) :لاق

 اف يه ذإ «ءالؤه ئلع قلطي ةبقرلا مسا نأل ؛(ريبكلاو ٌريغصلاو

 .هجو لك نيرا قوقرملا تاذلا
 هللا ىح ةرافكلا :لوقيو «ةرفاكلا يف انفلاخي هللا همحر "”يعفاشلاو

 .ةاكزلاك < هللا ودع ىلإ اهفرص زوجي الف ءيلاعت

 هدنصقو «ققحت دقو «ةبقرلا قّلطم قاتعإ هيلع صوصنملا :لوقن ٌنحنو
 ىلإ "هب لاحُي :ةيصعملا "”هتفراقُم مث «ةعاطلا رم کلا قالا

 .هرايتخا ءوس

 ألا نجلا نأ نيدبلا ةعوطقملا الو «ءايمعلا ةئَدعجم ةلو)' لاق
 نال وهو «يشملا وأ شْطّبلا “وأ ءرصبلا وهو «ةعفنملا سنج تئافلا

 ءاروعلا زوجت تح «عنام ريغ وهف : :ةعفنملا تّلتخا اذإ امأ) :لاق

 سنج تاف ام هنأل ؛ (يفالخ نم نيلجرلا ئدحإو نيديلا ٍىدحإ و

 .تّلتخا لب « «ةعفنملا

 ياا جاتحملا ينغم )١(

 .رايتخالا اذه ءوس ىلإ هب لاحي :رفكلا نم ناك ام ىلع هؤاقب يأ ()

 .717/1/ ةيانبلا .بسكلاو فارتقالا يأ «ةفراقملا ىلإ عجري ريمضلا (")

 .يبلج يدعس .اهدعب يتلا كلذكو «واولا ئنعمب انه :وأ (5)



 14۷ ةراقكلا يف لصف

 0 5 مي 5 1 2 4 و

 يذلا نونجملا الو «نيديلا يماهبإ عوطقم زوجي الو ءمصأالا زوحجيو

 .لقعي ال و ا
 ر 22و 8

 . هدزحپ . ىيفيو .نجي يذلاو

3 4 
 .دلولا مأو ءرّبدملا قتِع *ىزجي الو

aE؛وجي ال ثيح صو ياتي مر وتم دك  

 ذعتم هيلع وه ذإ ء يشملا ةعفنم سنج تاوفل

 ؛رداونلا تا وهو ۰ ال نأ :سايقلاو (مصألا زوجيو) :لاق

 ةعفنملا لصأ نأل ؛ناوجلا اًئسحتسا اأ الإ «ةعفنملا سنج تئافلا نأل

 نأب ءالصأ ٌعمسي ال لاحب ناك ول ئتح م «عمسي :هيلع حص اذإ هنإف ؟ قاب

 .هئزجپ ال :سرخألا وهو ساد

 ءامهب شْطَبلا ةوق نأل ؛(نيديلا يماهبإ ٌعوطقم ٌدوجي الو) :لاق

 .ةعفنملا سنج توفي :امهتاوفبف

 ال حراوجلاب َعافتنالا نأل ؛(لِقعَي ال يذلا نونجملا) زوجي (الو) :لاق
 .عفانملا تئاف ناكف «لقعلاب الإ نوكي

 .عنام ريغ لالتخالا نأل ؛(هئزجُي :قيفيو «نجي يذلاو)

 ةيرحلا امهقاقحتسال ؛(دلولا أو ءرّبدملا قتِع ةىزجي الو) :لاق

 .ًاصقان امهيف قرلا ناكف "ةهجب

 .دبعلا يأ )١(

 .خسفلا لبقت ال يهو «ريبدتلا ةهج يه يأ (۲)



 ةراقكلا يف لصف ۲۹۸

 .لاملا ضعب ىَدأ يذلا بتاكملا اذكو

 .زاج : ًائيش دوب مل ًابتاکم قتعأ نإف

 .لدبب نوكي هقاتعإ نأل ؛(لاملا ضعب ئّدأ يذلا ُبتاكملا "اذكو)

 اذهلو ءهجو لك نم ًقرلا مايقل ؛هئزجي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 .حاسفنالا ةباتكلا لبقت ر و و

 .حاسفنالا نالوتحي ال امهنأل ؛ريبدتلاو «ٍدلولا ةيمومأ فالخب

 ناچ :ًائيش دوي مل ًابئاكم قتعأ نإف) :لاق

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 .رّبدملا هبشأف «ةباتكلا ةهجب ةيرحلا قحتسا هنأ :هل

 .اًئيب ام ئلع ءهجو لك نم مئاق قرلا نأ :انلو

 ."”(مهرد هيلع يقب ام دبع بّتاكملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 الإ «ةراجتلا ىف نذإلا ةلزنمب ءرْجَحلا كف “هنإف «هيفانث ال ةباتكلاو
 ذإ «قاتعإلا يفق ميشا :ًاعئام ناك ولو «هبناج نم مزليف «ضّوعب هنأ

 قح يف قتعلا نأل ؛ُدالوألاو باسكألا "هل مكس هنأ الإ «هلمتحي وه

 .ءىزجي ال يأ )١(

 ."78/16 ريبكلا يواحلا (۲)

 «75//151 رينملا ردبلا يف نقلملا نبا هححصو )۳۹۲١(« دواد يبأ ننس (۳)

 ٠٤١/٤. ةيارلا بصن رظنيو ۰۲۳٠/١١ نيبلاطلا ةضور يف يوونلا هنّسحو

 .ةباتكلا دقع يأ )٤(

 .بتاكملا يأ )٥(



 ۹4 ةرامكلا يف لصف

 . اهنع زاج : ةرافكلا ءارشلاب ىوني هبا وأ «هابآ ئرتشا نإو
 هي. يي 0 ئ 4-0 م 4 دو 8

 مل : هيِقاب ةميق نوضو ءرسوم وهو «كرتشم ٍدبع فصن قتعأ نإو
 0 0 + 2 م
 .امهدنع زوجيو « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع جي

 كيا ىف هل 0 8 مااا مع يس
 ٍدلولا قح يف رهظي ال يرورض خسفلا نأل وأ «ةباتكلا ةهجب تبث لحملا
 .بسكلاو

 .اندنع (اهنع زاج :ةرافكلا ءارشلاب يوني هبا وأ «هابأ ئرتشا نإو) :لاق

 .زوجي ال :هللا همحر "”ئعفاشلا لاقو

 ا و و ٠

 نإ ناميألا باتك ىف كيتأت ةلأسملاو «نيميلا ةرافك :فالخلا اذه ىلعو

 .ىلاعت هللا ءاش

 :هيقاب ةميق نمضو رسوم وهو «كرتشم دبع فصن قتعأ نإو) :لاق

 .هّللا همحر ةفينح يبأ دنع جي مل

 اقتعم راصف «نامضلاب هبحاص بيصن كلمت هنأل ؛(امهدنع زوجيو

S۰ 31 

 .هكلم وهو ةرافكلا نع ٍدبعلا لك
 و o را رسا 6 .

 بيصن يف ةياعسلا هيلع ْتَبَحَو هنأل ؛ارسعم قتعملا ناك اذإ ام فالخب

 .ضوعب ًاقاتعإ نوكيف «كيرشلا
 مث «هكلم ىلع صقتتي هبحاص بيصن نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 5 2 ا ١ و س

 .ةرافكلا عنمي هلثمو «نامضلاب هيلإ لوحتي

 .ه۷۹۷ ةيناطلسلا ةخسنلا ىف تبثم :تبث :ظفل )١(

 ."51/7 جاتحملا ينغم (۲)



 ةراقكلا ىف لصف ۳۰۰

 . زاج : اهنع هيِقاب قتعأ مث «هترافك نع هدبع فصن قتعأ نإو

 قتعأ مث ءاهنم َرَهاظ يتلا عماج مث «هترافك نع هدبع فصن قتعأ نإو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع رجب مل : هّيقاب

 سيل «نّيعباتتم نيرهش موص هئرافكف : قتعي ام رِهاظملا جي مل اذإو
 . قيرشتلا مايأ الو ءرحنلا موي الو ءرّطِفلا موي الو «ناضمر ٌرهش امهيف

 هنأل ؛(زاج :اهنع هّيِقاب قتعأ مث «هترافك نع هدبع فصن قتعأ نإو) :لاق

 «ةرافكلا ةهجب قاتعإلا ببسب ؛هكلم ىلع ٌركمتم ناصقنلاو «نُيمالكب هقتعأ
 .اهئيع نيكسلا باصأف «ةيحضألل ةاش عجضأ نمك «عنام ريغ هلثمو

 ىلع اذهو «كيرشلا كلم ىلع ّنكمت ناصقنلا نأل ؛مّدقت ام فالخب

 .هللا همحر ةفينح يبأ لصأ

 الف لكلا قاتعإ :بصنلا قاتعإف ءارجتي ال قاتعإلاف :امهدنع امأ

 .نيمالكب ًاقاتعإ نوكي
 مث ءاهنم ٌرَهاظ يتلا عّماج مث «هترافك نع هردبع فصن قتعأ نإو) :لاق

 «هدنع أرجتي قاتعإلا نأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع جي مل :هيقاب قتعأ

 .هدعب لَّصَح بفصنلا قاتعإو «صنلاب سيسملا لبق ٌنوكي نأ :قاتعإلا طْرَشو
 ؛نسيسملا لبق لكلا لصحف' لكلا قاتعإ :فصنلا قاتعإ :انهدنعو

 «نيعباتتم نيرهش موص هثرافكف :قتعي ام رهاظملا دجي مل اذإو) :لاق

 .(قيرشتلا ٌمايأ الو ءرحنلا موي الو ءرطِلا موي الو ءناضمر ٌرهش امهيف سيل
 .هيلع صوصنم هنألف :عباتتلا امأ



 ۳۰١ ةراقكلا ىف لصف

 ًاراهن وأ ءًادماع ًاليل نيرهشلا لالخ يف اهنم َرَهاظ يتلا عماج نإف

 . هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع موصلا فنأتسا : ًايسان

 . فنأتسي ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 22 و 5 5 5 هع 5 7 0007

 . موصلا فناتسا : رذع ريغب وأ «رذعب امهنم اموي رطفأ نإو

 .ئلاعت هللا هبجوأ ام لاطبإ نم هيف امل ؛راهظلا نع عقي ال ناضمر ٌرهشو

 .لماكلا بجاولا نع بوني الف «هنع يهنم مايألا هذه يف ٌموصلاو

 وأ ءادماع ًاليل نيرهشلا لالخ يف اهنم َرَهاَظ يتلا عماج نإف) :لاق

 .هللا امهمحر ردمحمو ةفينح يبأ دنع موصلا فنأتسا :ًايسان ًاراهن

 ال ْذِإ «عباتتلا عنمُي ال هنأل ؛(فنأتسي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 و

 .طرشلا وهو ءموصلا هب دسفي

 ميدقت هيلإ انبهذ اميفف :"اطرش سيسملا ىلع ""هّميدقت ناك نإو
 .هنع لكلا ٌريخأت :مّتلق اميفو «هيلع ضعبلا

 ًايلاخ نوكي نأو «سيسملا لبق نوكي نأ :موصلا يف طرشلا نأ :امهلو

 .فنأتسيف «هب مولعني طرشلا اذهو «صنلاب ةرورض هنع

 .ةداع هيلع ٌرِداَق وهو « عباتتلا تاوفل

 .موصلا يأ )١(

 باجأف ءدجوي ملو طرش سيسملا ىلع ميدقتلا :لاقي امع باوج اذه (؟)
 .هرخآ ىلإ ناك نإو :هلوقب

 .ةرافكلا نم :ريدقتلاو :تلق .اهنم :ْخَسّتلا بلاغ يفو .نيرهشلا نم يأ (۳)



 ةراقكلا يف لصف ۰۲

 .موصلا الإ ةرافكلا يف هزي مل : دبعلا ٌرَماظ نإو

 .هزُجي مل : هنع معطأ وأ «ئلوملا قتعأ نإو

 رو و ۶ ر 2 ۶ 8
 لك ميطيو ءانيكسم نيتس معطأ : مايصلا رهاظملا عطتسي مل اذإو

 . كلذ ةميق وأ «ريعش وأ رمت نم ًاعاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم

 كلم ال هنأل ؛(موصلا الإ ةرافكلا يف هزجي مل :دبعلا رهاظ نإو) :لاق

 .لاملاب ريفكتلا لهأ نم نكي ملف «هل

 لهآ نم سيل هنأل ؛(هزجی مل :هنع معطأ وأ «ئلوملا قتعأ نإو) :لاق

 .هكيلمتب اكلام ٌريصي الف «كلملا

 .(ًانيكسم نیتس معطأ :مايصلا ٌرِهاظملا عطتسي مل اذإو) :لاق

 .٤/ةلداجملا .( اًت ماطر نسم ١ :ئلاعت هلوقل

 ءريعش وأ رمت نم ًاعاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم لک مِهطْيو)
 .(كلذ ةميق وأ

 “ةملسو «تماصلا نب سوا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 . ب نم عاص فصن نيكسم لكل ْمِهْطَأ» :امهنع هللا يضر رخص نبا

 .رطفلا ةقدصب ربتعيف «نيكسم لكل مويلا ةجاح عقد َربتعملا نألو

 .ةاكزلا يف هانركذ دقو ءائّيهذم :كلذ ةميق وأ :هلوقو

 )١( ةيارلا بصن رظني .ةملس :باوصلاو «لهس :ةيادهلا خست يف عقو ۲٤۷/۳‹

 ةيادهلا ىلع يونكللا ةيشاح ةمدقم «1/*777/ ةيانبلا ١7/1١.

 .7/”7 رابخإلاو فيرعتلا 2175/7 ةياردلا رظنيو .(۲۲۱۳) دواد يبأ ننس (؟)



 ۳۹۳ ةراّقكلا يف لصف

 . هأزجأ : لَعَفف .هراهظ نم هنع معطي نأ هريغ َرَمأ نإو

 .ًاريثك وأ ءاوُلَكأ ام ناك ًاليلق «زاج : مهاّشعو مهاّدغ نإف

 1 8 : هم الك د 5
 لوصحل ؛زاج :ريعش وأ ءرمت نم. نيونمو رب نم اٿم ئطعأ نإف

 .دحّتم سنجلا ْذِإ «دوصقملا

 هنأل ؛(هآزجأ :لعفف «هراهظ نع هنع معطي نأ ها هريغ مآ نإ نإو) :لاق

 مث كلمت حيف «هسفنل مث وأ هل ضاق ٌريقفلاو ينعم ّضارقتسا

 .هكيلمت

 .(ًاريثك وأ ءاوُلَكَأ ام ناك ًاليلق «زاج :مهاشعو مهاَدغ نإف) :لاق

 «ةاكزلاب ًارابتعا ؛كيلمتلا الإ هئزجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .ةحابإلا ا «ةجاحلل عفدأ كيلمتلا نأل اذهو ءرطفلا ٍةقدصو

 نم نيكمتلا يف ةقيقح وهو «ماعطإلا وه هيلع صوصنملا نأ :انلو
 .كيلمتلا يف امك «كلذ ةحابإلا يفو ليلا

 كيلمتلل امهو «ءادألا :رطفلا ةقدص يفو «ءاتيإلا :ةاكزلا يف بجاولا امأ

 .ًالماك

 .يدعس ةيشاح .عاص عبر :نملا )١(

 .55/7 جاتحملا ينغم (۲)

 .؟77/1/ ةيانبلا .ماعطلا يأ :مضلاب (۳)



 ةراقكلا يف لصف م.

 . هأزجأ : ًاموي نيتس ًادحاو ًانيكسم معطأ نإو

 .هموي نع الإ هزجي مل : راحاو موي يف هاطعأ نإو

 .فنأتسي مل : ماعطإلا لالخ يف اهنم َرَهاظ يتلا برق نإو

 .عبشلا ىلإ ءافيتسالا هّتكمُيل ؛ريعشلا زبخ يف مادإلا نم دب الو

 .مادإلا طرتشُي ال :ةطنحلا زبخ يفو

 .هأزجأ :ًاموي نيتس ًادحاو ًانيكسم "”جعطأ نإو) :لاق

 ليم ةريففملا نأل ؛(هموي نع الإ هزجي مل :رلحاو موي يف هاطعأ نإو

 :يناثلا مويلا يف هيلإ عفدلاف موي لك يف ُدّدجتت ةجاحلاو «جاتحملا "لح

 .هريغ ىلإ عفدلاك

 يف ٍدحاو نيكسم نم كيلمتلا امأو ءيفالخ ريغ نم :ةحابإلا يف اذهو

 ىلإ ةجاحلا نأل ؛ هئزجي :ليق دقو «هئزجي ال :ليق دقف :تاعفدب راحاو موي

 .رلحاو موي يف ٌدّدجتت كيلمتلا

 .صنلاب بجاو قيرفتلا نأل ؛"'ةدحاو ٍةعفدب عقد اذإ ام فالخب

 هنأل ؛(فنأتسي مل :ماعطإلا لالخ يف اهنم رهاظ يتلا برق نإو) :لاق

 سيسملا نم عتمُي هنأ الإ «سيسملا لبق نوكي نأ ماعطإلا يف طّرش ام ئلاعت

 .ئطعأ :خسن يفو (۱)

 .رينملا حابصملا .ةجاحلاو رقفلا يهو (۲)

 ةعفد عبسلا تايصحلا ئمر اذإ جاحلاك ءردحاو نع الإ هئزجي ال :مّمَج اذإف ()

 .ةدحاو



 ةراقكلا يف لصف
 “مو

o ¢ ۰ل 2 2  

 مل : رب نم اعاص نيكسم لك ءانيكسم َنيتس نّيَراهظ نع معطأ اذإو

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع امهنم ٍدحاو نع الإ هزجُي

 .امهنع هئزحي : هللا همحر دمحم لاقو

 . امهنع هأزجأ : راهظو راطفإ نع كلذ معطأ نإو

 «سيسملا دعب ناعقيف «موصلا ىلع وأ قاتعإلا ىلع ٌرِددقَي امبر هنأل ؛هّلبق
 .هسفن يف ةيعورشملا مدعي ال :هريغ يف ىنعمل عنملاو

 :ٌب نم ًاعاص نيكسم لك ءانيكسم َنيتس نّيراهظ نع معطأ اذإو) :لاق
 و تام وز نبأ او ساو سالو ريتا مل

 .امهنع هئزجي :هللا همحر دمحم لاقو

 .(امهنع هأزجأ :راهظو راطفإ نع كلذ معطأ نإو

 ن ال لغم هيلا ةقوزيصملاو ا فو 0 ىدا نأ "مهل
 .عفدلا يف قرف وأ ءببسلا فلتخا ول امك ءامهنع

 .ةربتعم نيسنجلا يفو ٌوْغَل دحاولا سنجلا يف ةينلا نأ :امهلو

 ىندأ عاصلا فصن نأل ؛ةدحاو ةرافك حلصي ئّدؤملاو «ةينلا ِتّحَل اذإو

 لصأ ئون اذإ امك «"'اهنع عقيف :ةدايزلا نود «ناصقنلا عنمي وهو «ريداقملا

 .ةرافكلا

 .رخآ نيكسم مكح يف : ةيناثلا ةعفدلا يف هنأل ؟ عفدلا يف قرف اذإ ام فالخب

 .بهذملا ةمئأ نيب قافتالاب )١(

 .امهادحإ نع :خسُت يفو «ةدحاولا ةرافكلا نع يأ (۲)



 ىلإ

 ةرافكلا يف لصف نا

 امهادحإ نع يوني ال ءَنْيَتبقر قتعأف «راهظ اتراّمك هيلع تبجو نّمو
 . امهنع زاج : اهنّيعب

 اخ : ًانيكسم نيرشعو ةئام معطأ وأ ءرهشأ ةعبرأ ماص اذإ كلذكو

 كلذ لعجي نأ هل ناك : نْيَرهش ماص وأ .ةدحاو ةبقر امهنع قتعأ نإو
 . ءاش امهتّيأ نع

 .امهنم ٍدحاو نع زج مل : لْثَق نعو ‹راهظ نع قتعأ نإو

 نع يوني ال «نيتبقر قتعأف ءراهظ اترافك هيلع تبجو نمو) :لاق

 .امهنع زاج :اهنيعب امهادحإ

 ؛ (زاج :ًائيكسم نيرشعو ةئام معطأ وأ ءرهشأ ةعبرأ ماص اذإ كلذكو

 .ةنيعم ةين ىلإ ةجاح الف ّدِحَّتم سنجلا نأل

 لعجي نأ هل ناك :نّيَرهش ماص وأ «ةدحاو ةبقر امهنع قتعأ نإو) :لاق

 .ءاش امهتّيأ نع كلذ

 .(امهنم ٍدحاو نع زج مل :لتق نعو ءراهظ نع قتعأ نإو

 .نيلصفلا ىف امهدحأ نع هئزجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 يف امهادحإ نع كلذ لعجي نأ هل :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو
>6 01 

 .دحاو سنج :دوصقملا ٍداحتا رابتعاب اهلك تارافكلا نأل ؛نّيلصفلا
 - ۶ ت "1 5 ني

 سيلو «دبعلا فصن راهظ لك نع قّتعأ هنأ :هللا همحر رفز لوق هجو
 .هدي نم رمألا جورخل ؛امهنع قتعأ ام دعب امهرلحأ نع لعجي نأ هل

 )١( زيزعلا 7١6/69.



 ىو و هو دم او د. و واهو هو هاو و هو واه هواه هج وله يه و ده هه هاه هن هه هو هاو و وه وه هاو اه هه هاه ههه

 سنجلا يفو «وغلتف «رليفم ريغ :رلحتملا سنجلا يف نييعتلا ةين نأ :انلو

 فالتخاب ءانه اه ةرافكلا وهو «مكحلا يف سنجلا فالتخاو «ٌديفم :بفيتخملا

 هلا

 نع هئزجي :نيموي نع ناضمر ءاضق يف 07 ماص اذإ :لوألا ٌريظن

 .دحاو موي ءاضق

 نم "هيف دب ال هنإف :رذنلاو ءءاضقلا موص هيلع ناك اذإ :يناثلا ٌريظنو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «زييمتلا

 داك د6 ¢ 2F دع

 .هيف :خسُت يفو ‹«ةروصلا هذه يف يأ )١(



 ناَعّللا باب ۳۰۸

 ناَعّللا باب

 نمم ةأرملاو «ةداهشلا لهأ نم امهو ءانزلاب هتأرما لجرلا َفَدَق اذإو

 .ناعللا هيلعف : فذقلا بجومب ِهُئَبلاطو ءاهدلو ّبَسَت ايفن وأ ءاهفؤذاق ٌدَحُي

 ناَعّللا باب

 «ةداهشلا لهأ نم امهو ءانزلاب هتآرما لجرلا َفَدَق اذإو) :لاق
 :فذقلا بجومب هتبلاطو ءاهدلو بسن فن وأ فدا دَحُي نمم ةأرملاو

 .(ناعللا هيلعف

 نعللاب ةنورقم «نامّيألاب تادكؤم تاداهش :اندنع َناعللا نأ ّلصألاو
 هلوقل ؛اهقح يف انزلا ٌدَح ماقمو ءهقَح يف فذقلا دَح مام ةمئاق «بضغلاو

 ./رونلا . مشا رہن خل لكي لوو :ىلاعت

 ىلع صا «7/رونلا .4 واب تد مَ ردح ٌةَدهَشف# :ىلاعت هللا لاقو

 ا ا :ةركرلا :انلقف «نيميلاو ةداهشلا

 لح مام مئاق وهو ءابذاك ناك ول نعللاب "'هبناج يف َنكرلا ْنَرَق مث

 .فذقلا

 يبص امهدحأ وأ نيكولمم نيب ناعللا يرجي ال اذهلو ءاهئادأ لهأ نم ينعي )١(

 .رفاك وأ فذق يف دودحم وأ نونجم وأ كولمم وأ



 ۹ ناَعّلا باب

 هه

 دح َدَحَبف « هسفن َبِذكي وأ «نِعالي ىتح مكاحلا هّسّبَح : هنم عنتما نإف

 .فذقلا

 ےس وک

 .انزلا دح مام مئاق وهو ۰ بّضَعلاب اهبناج يفو

 هيف نكرلا نأل ؛ةداهشلا لهأ نم انوكي نأ دب ال :لوقنف اذه تبث اذإ

 ١ .ةداهشلا

 دح َماَقَم هقح يف ٌمئاق هنأل ؛اهفؤاق حُب نمم يه نوكت نأ دب الو

 .اهناصحإ نم دب الف «فذقلا

 .ًارهاظ اهل ًافذاق راص :اهّدلو فن اّ هنأل :ٍدلولا يفنب "”بجيو

 اذإ امك ةي نهم ولا هريق نم لولا ترك ذأ ناسا رسب الو

 ۰ .فورعملا هيبأ نع ن نجا ىفن

 ؛هب قحلم لسافلاو «حيحصلا شارفلا :بسنلا يف لصألا نأل اذهو

 هب حملا رهظب اونج.«فذق : a ل

 .قوقحلا رئاسك ءاهبلط نم دب الف ءاهَّقَح هنأل : اهُبلَط طرتشي

 سفن "”بذكي وأ «نعالي ىتح مكاحلا هسبح :هنم عنتما نإف) :لاق

 "سبحَيف «هئافيإ ىلع ٌرداق وهو «هيلع قحتسم ىح هنأل ؛(فذقلا الح حيف

 .ببسلا عفتريل ؛هسفن برذكي وأ «هيلع وه امب يتأي ئتح هب

 .بضغلاب اهتداهش َنَرَق يأ )١(

 .ناعللا بجي يأ (۲)

 .بّذَكي :ًاضيأ طبضو (۳)



 ناَعّللا باب 1۰

 .ناعللا اهيلع َبَجَو : نعال ولو

 . هقدصُت وأ « نعالت ئتح مكاحلا اهسيح : ثعتتما نإف

 : هتآرما فذقف ءيفذق يف ًادودحم وأ ءًارفاك وأ ءأدبع جوزلا ناك اذإو
 لایت

 0000 وأ «ةرفاك وأ ةَمَأ يهو «ةداهشلا لهأ نم وه ناك نإو

 هنآ الإ: لا م انولق امل ' 4( ناعللا هيلع جو عال رلو) لاف
 .يعّدملا وه هنأل ؛جوزلاب أدّتبُي

 هنأل ؛(هقدصت وأ «َنِعالت ئتح مكاحلا اهّسّبَح :تّعتما نإف) :لاق

 .هيف سبح «هئافيإ ىلع ةرداق يهو ءاهيلع قَحّتسم قح
 َفَدَقَف يفذق يف ًادودحم وأ ء"ارفاك وأ «ًادبع جوزلا ناك اذإو) :لاق

 بجوملا ىلإ ٌراصّيف «هتهج نم ىنعمل ناعللا رذعت هنأل ؛(دحلا هيلعف :هتأرما

 « 5 /ر ونلا .ةيآلا .(يكصْحمْلا مو نرو » :ئلاعت هلوقب تباثلا وهو «يلصألا

 .هنع فخ ناعللاو

 وأ ؛ةرفاك وأ ا “يهو «"ةداهشلا لهآ نم ره ناک نإو) :لاق

 :تارم عبرأ هتقدص ول ئتح «رارقإب سيل قيدصتلا نأل ؛هتقّدِص نإ حت الو )١(
 .15/7 قئاقحلا نييبت رظني .رارقإب سيل هنأل ؛ٌدحُم ال

 ضرع لبق جوزلا اهفذقف «ةأرملا تملسأف «نيرفاك ناجوزلا ناك ناپ (۲)

 .۲۳۸/۷ ةيانبلا .هيلع مالسإلا

 .جوزلا يأ )۳

 .ةمأ ةجوزلاو يأ )٤(



 ۳۱۱ ناَعّذلا باب

 .ناعل الو «هيلع لح الف : اهفذاق ّدَحُي ال نمم تناك وأ ءيفذق يف ةدودحم قو

 لوقي ءتارم عبرأ دهشيف «جوزلاب يضاقلا ةىدتبي نأ : ناعللا ةفصو
 لوقيو ءانزلا نم هب اهثيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ : ةرم لك يف
 ءانزلا نم هب اهامر اميف َنْيِبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل : ةسماخلا يف

 . كلذ عيمج يف اهيلإ ريشي

 وأ ةّيبص تناك ناب «(اهفؤاق دُ ال نمم تناك وأ ءيفذق يف ةدودحم
 مدعو «ةداهشلا ةيلهأ مادعنال ؛(ناعل الو «هيلع ًدح الف) :ةيناز وأ ءةنونجم
 .اهبناج يف ناصحإلا

 هنقدص اذإ امك ّدحلا طقسيف ءاهتهج نم ىنعمل :ناعللا ٌعانتماو

 مهنيب اعل ال ةعبرأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :كلذ يف لصألاو
 تحت ةكولمملاو «ملسملا تحت ةينارصنلاو «ةيدوهيلا :مهجاوزأ نيبو
 قدما تتت لالا

 ىنعمل :ناعللا عانتما نأل ؛دحلا هيلعف :يفذق يف نيدودحم اناك ولو

 .هلهأ نم سيل وه ذإ «هتهج نم
 «تارم برأ دهشيف «جوزلاب يضاقلا ةىدتبي نأ :ناعللا ةفصو) :لاق

 ءانزلا نم هب اهثيمر اميف نيقداصلا نّمل ينإ هللاب ٌدهشأ :ةرم لك يف لوقي
 نم هب اهامر اميف َنْيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا نعل :ةسماخلا يف لوقيو
 ١ .كلذ عيمج يف اهيلإ ريشي ءانزلا

 ءافوقومو ًاعوفرم «(۳۳۳۹) ينطقرادلا ننس )7١7/1١(« هجام نبا ننس (۱)
 .,3"2/, ةياردلا .هفقو ىنطقرادلا حجرو



 ناَعّللا باب 1۲

 نمل هنإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقت ءتارم برأ ةأرملا دهشت مث 4 صا 22
 نإ اهيلع هللا بضع : ةسماخلا يف لوقتو ءانزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا

 ا ل ا

 . امهنيب يضاقلا قري ىتح امهنيب ةقرفلا عقت : ال : اًنَعَتلا اذإف ہیک ےک

 نمل هنإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقت ءوتارم عبرأ ةأرملا دهشت
 نإ اهبلع هللا تضع :ةسماخلا ىف لوقتو الا نه هب نامر امف نييذاكلا
 .(انزلا نم هب ينامر اميف نيقداصلا نم ناك

 .صنلا نم انولت ام هيف :لصألاو

 .لامتحالل عطقأ هنأل ؛انزلا نم هب كّنيمر اميف :لوقي

 :ةراشإلا اهيلإ تّكضنا اذإ ةبياغملا ةظفل نأ :«باتكلا» يف َرَكَذ ام ُهْجَو
 و

 .لامتحالا عطقنا

 .(امهنيب ""يضاقلا قرقي ىت تح امهنيب ةقرفلا عقت د ال :اًنَعَتلا اذإف) :لاق

 ؛تيدحلاب ةديؤملا ةمرحلا < ف تبثت هنأل ؛امهنعالتب عقت :هللا همحر رفز لاقو

 حيرستلا هُمزلَيف «فورعملاب كاسمإلا توفي ةمرحلا توبث نأ :انلو
 .ملظلل ًاعفد ؛هّبانَم يضاقلا بان :عنتما اذإف «ناسحإلاب

 ُتْبََك» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دنع نعالملا كلذ لوق هيلع لد
 .ناعللا دعب هلاق ,"”«ًاثالث قلاط ىهف :اهّتكسمأ نإ !هللا لوسر اي اهيلع

 .مكاحلا :خسُن يفو )١(

 .(595١؟) ملسم حيحص (VEY) يراخبلا حجم )۲)



 ۳1۳ نالا باب

 ےب وو
 وهو هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا نوكتو

 .امهدنع هّسفن بذكأ اذإ بطاخ

 .دبْوم ميرحت وه : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ؛(هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا نوكتو) : لاق

 .نيّنِعلا يف امك «هيلإ بتنا يضاقلا َلْعِف نأل

 .امهدنع هسفن بذكأ اذإ "'"”بطاخ وهو)

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ٌدّيؤم 0 وه :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ديبأتلا الع صن «ادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا» :مالسلاو

 .اهل مكح ال عوجرلا دعب ةداهشلاو .عوجر باذكإلا نأ :امهلو

 دعب همكح الو نعالتلا قبي ملو «نْيتعالتم "ماد ام ناعمتجي الو
 .ناعمتجيف «باذكإلا

 «باَّطخلا نم ًابطاخ راص :باذكإلا دعب لجرلا اذه يأ «ةأدتبم ةلأسم هذه )١(

 ةيانبلا .هسفن باذكإب حلا هيلعف ءاهجوزتي نأ زوجي هريغل امك اهجوزتي نأ هل زوجي يأ
T/۷ 

 يعليزلا لقنو ۰٤٠۹/۷ يقهيبلا ننسو )۲۲٤٤(« دواد يبأ ننس يف ًاعوفرم (۲)

 .ها .ديج هدانسإ :لاق حيقنتلا بحاص يداهلا دبع نبا نع 10١/7 ةيارلا بصن يف

 ةيانبلا يف ينيعلا نأ نيح يف «هب سأب ال هدانسإو 71 رع نبال ةياردلا يفو

 وري مل هنأو ‹ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج ىلع ًاقوقوف هلعج « ۷

 دكؤي امم «59 ص يرثوكلل ةفيرطلا تكنلاو «457/9 يرابلا حتف رظنيو اقر

 ٠١٠/٤. يتربابلل ةيانعلا رظنيو «هفقو
 .اناک ام : خسُت يفو (۳)



 ناَعّللا باب 1٤

 .همأب هقَحْلَأو بست يضاقلا ئفن : دلو يفنب فذقلا ناك ولو

 . ىضاقلا هد هست بذكأو ؛جوزلا داع نإف

 .(هّمأب هقحْلأو هس يضاقلا ئفن : "دلو يفنب فذقلا ناك ولو) :لاق

 ٌدهشأ :تارم عبرأ لوقيف «لجرلا مكاحلا رمأي نأ :هيف ناعللا ةروصو

 .دلولا يفن نم هب كثيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللب
 .ةأرملا بناج يف اذكو

 .ًاعيمج نْيرمألا ناعللا يف َرَكَذ :ددلولا يقو ءانزلاب اهَقَذَك ولو

 هيلع يبنلا نأ يور امل ؛هّمأب هقحليو ءردلولا بسن يضاقلا يفني مث
 ءامهنع هللا يضر لاله نع َةيمأ نب لاله ةأرما دلو ئفن مالسلاو ةالصلا
 1 "اب هّقحلأو

 هدوصقم هيلع رفويف «دلولا يفن :ناعللا اذه نم دوصقملا نألو
 .قيرفتلاب ءاضقلا هتمضتيف

 0 َ هن. ا دب 2
 .هركذ نم دب الف «هنع كفني هنأل ؛ بألا بسن نم هتجرخأو

 بوجوب هرارقإل ؛ (يضاقلا لح : هسفن بذكأو «جوزلا داع نإف) :لاق

 .هيلع دحلا

 .دلوب فذقلا ناك نإف :خَّسُن يفو )١(

 يراخبلا حيحص رظنيو .(۲۱۳۱) دمحأ دنسم «(7707) دواد يبأ ننس (۲)

«(EVEA)7؟8017/1 ةيارلا بصن )١595(2 ملسم حيحص . 



 ۳10 ناَعّذلا باب

 هَ ر

 .اهجوزتي نأ هل لحو

 . تدحف تن اذإ اذكو هب حف ءاهريغ فذق نإ كلذكو

 ت د ل 7 و را 5

 . امهنيب ناعل الف : ةنونجم وأ ءةريغص ىهو هتأرما لجرلا فذق اذإو
2 2 

 .انونجم وأ ءاريغص جوزلا ناك اذإ اذكو
 و م ر و

 .ناعللا هب قلعتي ال : سرخألا فذقو

 ًالهأ ىب مل :َدُح امل هنأل ؛امهدنع اذهو ء(اهجيزتي نأ هل لَحو)
0 0 1 

 .ميرحتلا وهو "هب طونملا هوكحب عقتراف «ناعلل

 نيب اَمِل ؛(هب دْحف ءاهريغ َفَدَق نإ كلذكو) :لاق
 ° و ټه

 .اهبناج نم ناعللا ةيلهأ ءافتنال ؛(تدحف «تّر اذإ اذكو)
 0 و 53 و رض 5

 ؛(امهنيب ناعل الف :ةنونجم وأ «ةريغص ىهو هتأرما لجرلا فذق اذإو) :لاق
 و

 .هماقم هيايقل ؛جوزلا نِعالي ال اذكف ءًايبنجأ ناك ول اهفؤاق حي ال هنأل

 .ةداهشلا ةيلهأ مدعل ؛(ًانونجم وأ ءاريغص جوزلا ناك اذإ اذكو)

 ‹ حیرصلاب قلعت هنأل ؛ (ناعللا هنن نلف ال :سرخألا فذَقو) :لاق

 .فذقلا دَحك

5 (MD و 
 .هللا همحر  یعفاشلا فالخ هيفو

 .اهب ةىردنت دودحلاو «ةهّبشلا نع ئرعَي ال هنأل اذهو

 )١( ةيانبلا .ميرحتلا وهو «هب قلعتملا همكح عم ناعللا عفترا يأ ۷/۲٠٠.

 ) )۲عومجملا .ةموهفم هتراشإ ناك ول لحي يأ ١/٠١.



 ناَعّللا باب ١

 .امهنيب َناعل الف : ينم ٍكّلْمَح سيل : جوزلا لاق اذإو

 . لمحلا يضاقلا في ملو ءانضالت : انزلا نم محلا اذهو «تينز : اهل لاق نإف

 لوق اذهو «(امهنيب َناعل الف :ينم ِكُْلْمَح سيل :جوزلا لاق اذإو) :لاق
 اه ذاتي ملا «لْمَحلا مايقب نقيب ال هنأل «هللا امهمحر رفزو ةفينح يبأ

 اذإ لمحل يفنب چ نالا ر امو فسوي وبأ لاقو

Eاًنقيت اال ؛«لصألا» يف د ا قو  

 .فذقلا ققحتيف «هدنع لْمحلا مايقب

 هنأك ٌريصيف «طرشلاب قلعملاك يصب احلا يف نق نكي ملاذا :انلق

 رخل همن ,a « ينم سيلف :لْمَح كب ناك نإ : لاق

 دوجول ؛(اتعالت :انزلا نم للا اذهو «تينز :اهل لاق نإف) :لاق

 .احيرص انزلا كد فح ؟فذقلا

 .(لُمحلا يضاقلا فني ملو)

 ئفن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛هيفني :هللا همحر '"يعفاشلا لاقو

 ."ةلماح اهَفَذَق دقو «هنع هللا يضر لاله نع لولا

 .هلبق لامتحالا نكمتل ؛ةدالولا دعب الإ "هيلع بثت ال ماكحألا نأ :انلو

 مايق فرع ملسو هيلع هللا ىاص يبنلا نأ ىلع لومحم ثيدحلاو
 .يحولا قيرطب لمحل

 .86/؟ بذهملا )١(

 .لمحلا ىلع يأ (۳)



 ۳1۷ ناَعّللا باب

 لبق يتلا ةلاحلا يف وأ «ةدالولا بيق هئأرما دلو لجرلا فن اذإو
 .هب نعالو 0 : ةدالولا لآ عاتب ءةنهتلا

 ةفينح يبأ دنع اذهو «بسنلا تبثيو نعال : كلذ دعب هافن نإو

 .ئلاعت هللا همحر

 . سافنلا ةدم يف هيفن حصي : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 : يناثلاب فرتعاو «لوألا ئفنف ءٍدحاو ٍنْطَب يف نْيدلو ْتَدَلَو اذإو

 يتلا ٍةلاحلا يف وأ «ةدالولا َبيِقَع هتأرما دلو لجرلا ئفن اذإو) :لاق

 .هب نعالو «هيفن حص :ةدالولا ةلآ عاتب «ةقهتلا َلّبقُت

 همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «بسنلا تبثيو «نعال :كلذ دعب هافن نإو

 .ٰیلاعت هللا

 ؛(سافنلا ةدم يف هّيفن حصي :هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو

 امهنيب الصف «ةليوط ٍةدم يف حصي الو ءةريصق ٍةدم يف حصي يفنلا نأل
 .ةدالولا رثا هنأل ؛ سافنلا ةدمب

 هيف سانلا لاوحأو «لمأتلل نامزلا نأل ؛ريدقتلل ئنعم ال هنأ : :هلو

 ‹ ةئنهتلا دنع هت وکس وأ ءةعنهتلا هلوبق وهو هيلع لد ام انربتعاف ةفلتخم

 ين «تقولا كلذ يضم وأ «ةدالولا عاتم هعايتبا وأ

 اهانركذ يتلا ةدملا ٌرِتعُت :ٌمَِق مث «ةدالولاب ملعي ملو «ًابئاغ ناك ولو

 .نيلصألا ىلع

 فرتعاو «لوألا ئفنف ءردحاو نْطَب يف نْيَدلو ْتَدَّلَو اذإو) :لاق

 .دحاو ءام نم اقل نامأوت امهنأل ؛(هنم امهبسن تبث :يناثلاب



 ناَعّللا باب ۳1۸

 .حوزلا حو

 .نعالو «هنم امهبسن تبث : ىناثلا ئفنو «لوألاب فرتعا نإو

 .يناثلا ىوعدب هسفن بّذكأ هنأل ؛(جوزلا ًدحو)

 .انركذ اّمِل ؛(هنم امهبسن تبث :يناثلا ئفنو «لوألاب فرتعا نإو)

 .هنع عجري ملو ‹ىناثلا ىفنب فاق هنأل ؛(نعالو)

 مث «ةفيفع اهنإ :لاق اذإ امك راصف «فذقلا ىلع قباس :ةّمعلاب رارقإلاو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءاذه اذكف «ٌنعالتلا كلذ يفو «ةيناز يه :لاق

 دع د6 د6 دز د“



 ۳۹ هريغو «نيئِعلا باب

 باب

 هريغو «نيئعلا

 يهف : اهيلإ لّصو نإف دنس مكاحلا هّلَجأ :ًانيّنِع جوزلا ناك اذإو
 . كلذ ةأرملا ِتَبَلَط اذإ امهنيب َقَّرَف : الإو «هثآرما

 هريغو «نينعلا باب

 :اهيلإ لّصَو نإف َةَنَس مكاحلا هّلَجأ :":انيّنِع جوزلا ناك اذإو) :لاق

 .(كلذ ةأرملا ٍتّبَلَط اذإ امهتيب قرف :الإو «"هثأرما ىهف
(۳) 2 ٠ 

 نيعمجأ مهنع ئلاعت هللا يضر دوعسم نباو يلعو رمع نع يور اذكه :

 .ءطولا ىف اهل تباث قحلا نألو

 نم دب الف «ةيلصأ ةفآل لمتحيو «ةضرتعم لعل عانتمالا نوكي نأ لمتحيو

 .ةفلتخملا ةعبرألا لوصفلا ىلع اهلامتشال ؛ةَّّسلاب اهانرّدقف «كلذل ةقرعم ٍةدم

 )١( ةيانبلا .ضرمل ءاسنلا نايتإ ىلع ٌرِدقَي ال نم :نيئعلا /1/./70.

 ةخسنلا يفو «حص :اهيلع بتكو «يدعس ةخسن يف :هثأرما يهف :اذكه (۲)

 ينيعلا حَّرَشو ءامهنيب قرف :الإو ءاهبف :اهيلإ لصو نإف :104/1 ةيانبلا يف ةنمضملا
 :اهيلإ لصو نإف :اهيفف ةيادهلل ةيطخلا خسنلا بلاغ امأو مالك الف :هلوقب :اهبف :ةملك

 .امهنيب قرف :الإو
 ىبأ نبا فّنصمو «قازرلا دبع فّئصمل ۷۷/١ ةياردلا ىف راثآلا هذه ازع (۳)

 ١ 1 .امهريغو ةبيش



 هريغو «نيثعلا باب لوح

 2 ل و و

 . ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا كلتو

 ,ةدغلا بخو ءاهب الخ ناك نإ اهرهم لامك اهلو

 تافف «ةيلصأ ةفآب ّرجعلا نأ َنّيبت :اهيلإ لص ملو ءةدملا تضم اذإف

 .ناسحإلاب حيرستلا هيلع بَجوو «فورعملاب كاسمإلا

 .امهنيب قرف «هبانم يضاقلا بان :"هنع عنتما اذإف

 .اهقح قيرغتلا نأل ؛اهبَلَط نم دب الو

 ىلإ فْيِضَأ يضاقلا لف نأل ؛(ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا كلتو) :لاق
 ."”لسق وه :هللا همحر يعفاشلا لاقو «هسفنب اهَقَّلط هنأكف «جوزلا

 ."اندنع خسفلا لبقي ال حاكنلا يكل

 اا :اهنع ملظلا عد وهو دوصقملا نأل ؛ةنئاب عقت ةت امنإو

 .ةعجارملاب ةقّلعم دوعت ,a اهنأل ءاهب

 ی علا اغ نإ ؛(اهب الخ ناك نإ اهرهم لامك اهلو) :لاق

 .لبق نم نيب اَمِل ؛ (ةّدِعلا بجتو)

 .اهيلإ ليصَي مل هنأ جوزلا رقأ اذإ اذه

 .هب يضاقلا رمأ امدعب قيلطتلا نع يأ )١(

 ."ا/6/9 ريبكلا يواحلا .اهيلع ةدع الو ءاهل رهم الف «قالطب سيلو يأ (۲)

 .غولبلا رايخ يف امك «كلذ لبقيف :همامت لبق امأ «دقعلا مامت دعب ينعي (۳)

 كلذكو ٠٠0/5 ةيانعلا الع يدعس ةمالعلا قلعو 0771/17 ةيانبلا .ةقاتعلا رايخو
 ها .مامتلا يف عزاني يعفاشلا لعلو :هلوقب ةيادهلا نم هتخسن ىلع



 ۴۲۱ هريغو «نينِعلا باب

 لوقلاف : ايث تناك نإف : اهيلإ لوصولا يف ة ةأرملاو جوزلا فلتخا ولو

 :ركب يه : َنْلُق نإف ءءاسنلا اهيلإ َرَظَن : ًارثكي تناك نإو «هنيمي عم هلوق
 س لجأ

 نإو ءاهل يح ال :َفَلَح نإف «جوزلا ْفّلَحُي :ُبْث يه :َنْلُق ناو

 .ْتَبَلَط نإ لاحلا يف امهنيب يضاقلا َقَرَق : ابوبْجَم ناك نإو
 .نيئِعلا لَّجْؤي امك لَّجْؤي : يصخلاو

 :ًابيث تناك نإف :اهيلإ لوصولا يف ةأرملاو ٌجوزلا فلتخا ولو) :لاق
 وه لصألاو «ةقرفلا قح قاقحتسا ريكني هنأل ؟(هنيمي ص هلوق لوقلاف

 قي لجو لک ا طب :فلح نإ مث < ,"ةّلبحلا يف ةمالسلا

 لجأ :رثكي يه :َنْلُق نإف «"”ءاسنلا اهيلإ َرَظَن :ًارْكب تناك نإو) :لاق
 .هبزك روهظل ؟ (ةَنَس

 ءاهل يح ال :فَلَح نإف «جوزلا ُفّلَحُي ؛بیث يه :َنْلَق نإو) :لاق

 بئس لجؤي :َلَكَت نإو
 ال هنأل ؛(َْتَبَلَط نإ لاحلا يف امهنيب يضاقلا قرف : "ابوبجم ناك نإو

 .ليجأتلا يف ةدئاف
e © 5يشل 0000  

 .وجرم ه ونال ؛(نينعلا لجؤي امك لجؤي : يرصخلاو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ةقلخلا لصأ يف ةلآلا ةمالس يأ /757/1.

 .7757/1/ ةيانبلا .طوحأ :ناتنثالاو «يفكت رظنلا يف ذ ةدحاولاو (۲)

 .؟57/1/ ةيانبلا .هاتيصخخو هركذ اما وو )۳(

 .هيتيصخخ َتّلُس اذإ نم وهو (4)



 هريغو «نيتِعلا باب ۲

 اهيلإ َرَظَت : تّركنأو ءاهتعماج دق :لاقو ءةَتس نيثِعلا لجأ اذإو

 . تريخ : ركب يه : َنْلُق نإف «ءاسنلا

 م كو 5 رص م رک 0

 ال : فلَح نإو «تريخ : لكك نإف «جوزلا فلح : بيث يه : نلف نإو

 هلوق لوقلاف : لصألا ىف ًابيث تناك نإو يخت

 مل : اهجوز تراتخا نإف «تريخ : اهعماجأ مل : لوحلا دعب لاق نإو

 .رايخ كلذ دعب اهل نكي

 ايلا طن :تاركتاو'  اهتعماج دف اقوا ء س علا لجأ اذإ اذإو) :لاق ي و
 يهو ءديؤمب تَدّيأت “ نهتداهش نأل ؛(ترّيخ :ركب يه : :نْلق نإف ءاسلا

 .ةراكبلا

 .لوكتلاب اهدّيأتل ؛(تریخ :لكت نإف «جوزلا فح :بیث يه :نْلَق نإو)

 ريخ ال :فّلح نإو)

 ارد دقو . نعي وع هلو لوقلال لالا يا تاك ذا

 مل :اهجوز تراتخا نإف « تریخ : :اهعماجأ مل :لؤحلا دعب لاق نإو)

 .اهقح نالطبب تيضر اهنأل ؛(رابخ كلذ دعب اهل نكي

 سس

 .ةتسلا يف كلذ دوجول ؛ناضمر رهشبو :""ضّيحلا مايأب بّسَتحُت

 .هنع ولخت دق ةتسلا نأل ؛اهضرمو «هضرمب ' الو

 .ليجأتلا ةدم يف ةعقاولا ناضمر رهشو ضيحلا مايأ نع ضّوعُي ال ينعي (1)
 ۲٠٤/۷. ةيانبلا

 .ةدملا يأ (۲)



 اهي هريغو «نيّنعلا باب

 . جوزلل ٌرايخ الف : بيع ةجوزلاب ناك اذإو
 - 5 7 صر 1 5

 يبأ دنع اهل رابخ الف : ماذج وأ صرب وأ ,نوئج جوزلاب ناك اذإو

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح

 .(جوزلل رايخ الف :بيع ٍةجوزلاب ناك اذإو) :لاق
 «ماّدجلا :يهو «ةسمخلا بويعلاب درت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 وأ امج «ءافيتسالا منمت اهنأل ؛"”نرَقلاو «"'”قكرلاو «نونجلاو ريفر

 .عرشلاب دۇم ٌعِبَطلاو «ًاعْبَط

 “«ںسألا نم كرارف 5 وذجملا نم َرِف» :''مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 هلالتخاف «خسفلا ُبجوي ال :توملاب ًالصأ ءافيتسالا َتْوَق نأ :انلو

 .ىلوأ بويعلا هذهب

 : ا|ضاخ وهو او ا ملاو «تارمثلا نم ءافيتسالا نأل اذهو

 دنع اهل رايخ الف :ماَذِج وأ صرب وأ نو جوزلاب ناك اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 .847 1747/9 ريبكلا يواحلا (۱)

 كلذ دادسنال ؛اهعامج عاطتسُي ال يتلا :ءاقتر ةأرما :كلوق نم ردصم )١(

 ۲٠٠/۷. ةيانبلا رظني .لابملا ئوس بقت اهل سيلو « عضوملا
 .هوحنو ٍمُظَع نم «جرفلا ركذلا كولس نم عنمي منام وهو :ءارلا نوكسب (۳)

 .عبطلا قفاوي عرشلا نم ليلد ثيدحلا اذه )٤(

 حتفلا يف رجح نبا نّيبو ء(۷٠۷٥) ًاقيلعت هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (0)
 .هلصو نم ٠۰



 هريغو «نيثعلا باب ٤

 .رايخلا اهل : هللا همحر دمحم لاقو

 ّبجلا يف امك ءاهنع ررضلل ًاعفد ؛(ٌرايخلا اهل :هللا همحر دمحم لاقو
 او 3 4#

 .قالطلاب ررضلا عْفَد نم ُنكمتم هنأل ؛هبناج فالخب

 .جوزلا َقَح لاطبإ نم هيف اَمِل ؛رايخلا مدع لصألا نأ :امهلو

 هل عورشملا دوصقملاب نآلِخُي امهنأل ؛ةّنغلاو «بجلا يف "”تبثي امنإو

 .باوصلاب ملعأ هللاو ءاقرتفاف «هب ٍةَّلِخُم ريغ بويعلا هذهو «حاكنلا

FR د د د FR 

 .رايخلا يأ )١(



 Yo ةّدعلا باب

 ةّدعلا باب

 امهنيب ةقرفلا ِتَعَكَو وأ ءًايعجر وأ ءًانئاب ًاقالط هتأرما لجرلا قّلط اذإو
 . ءارقأ ثالث اهُتدِعف : ضيحت نمم رح يهو «قالط ريغب

 .رضيحلا : ءارقألاو

 ةّدِيلا باب 1
 ةقرفلا تعقو وأ ءًايعجر وأ «ًانئاب ًاقالط هتآرما لجرلا قّلط اذإو) :لاق

 هلوقل ؛(ءارقأ ةثالث اهّتدِعف :ضيحت نمم 7 يهو « "”قالط ريغب امهنيب

 .۲۲۸ /ةرقبلا .# وو هَل نهسفن سدت دیا لاو # :ئلاعت

 ٌةّدِعلا نأل ؛قالطلا ْئنعم يف يهف : !قدلط ريغب تناك اذإ ا
 ها رص س

 اذهو ‹«حاكنلا ئلع ةئراطلا ةقرفلا يف مجرا ةءارب نع فرعتلل ع

 اف

 .راهطالا للا ر ا ساقلا لاق ادع قلا االول
 س

 "تسلا نيا هلاق ذك دادنشألا نم وه ذإ امهف ةقيقح ظفللاو

 .هّللا همحر

 «دسافلا حاكنلا يف ةقرفلاو «ةءافكلا مدعو «ةقاتعلاو .غولبلا رايخب ةقرفلا لثم )١(

 ۲۷٠/٠١. ةيانبلا .ةدرلاو

 ."95/1 بلاطملا ئنسأ (۲)

 «ةريهشلا ةمهملا تافلؤملا بحاص «بدألاو ةغللا يف ٌمامإ «قاحسإ نب بوقعي (۳)

 .190/8 مالعألا ,ه1 45 ت «قطنملا حالصإ :اهنم



 ةّدعلا باب ۳۲٢۹

e OS ٠ ٤ 5.٠ رهشأ ةثالث اهثدعف : ربك وأ رص نم ضيحت ال ةأرملا تناك نإو 2 ا  

 . ضِحَت ملو .نسلاب تَعَلَب ىتلا اذكو

 .اهلمح عضت نأ اهُتدعف : ًالماح تناك نإو

 .كارتشالل ؛ةلمج امهّمظنتي الو

 َلِوُح ول هنأل ؛عمجلا ظفلب ًالمع امإ .ئلوأ ضّيحلا ىلع لْمَحلاو
 انج قي مل : رهط يف مقوي قالطلاو «راهطألا ىلع

 .دوصقملا وهو «محرلا ةءاربل فّرعم هنأل وأ

 “هب ًانايب "”قحليف ««ناتضيح ةمألا ٌدِعو) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل وأ

 ةثالث اهثدعف :ربك وأ ٍرَعِص نم ضيحت ال ةأرملا تناك نإو) :لاق

 .5/قالطلا .ةيآلا .( كباس ني ٍضيِحَمْلاَنِمَنَسييىِعَلاَو # :ئلاعت هلوقل ؛ (رهشأ

 .”'ةيآلا ريخآب «(ضِحَت ملو «نّسلاب ْتَحَلَب يتلا اذكو)
 :ئلاعت هلوقل ؟(اهّلمح مضت نأ اهُثدعف :ًالماح تناك نإو) :لاق

 )١( ةيانبلا رظني .ًاعمج قبي ملف «ثالثلا نم لقأ نوكيف «بّسحيو ۷

 يف امك «ءفيعض وهو «(۲۰۷۹) هجام نبا ننس «(۲۱۸۹) دواد يبأ ننس (؟)

 فرقنا ۷٠/۲‹ ةياردلا رظنيو «ظافلأو قرط ةدع هلو e4 رينملا ردبلا

 .مدقتو ٠٤٦/۳ رابخإلاو

 .ثيدحلا اذه يأ (۳)

 هصيصختو «باتكلا ىلع هب ةدايزلا حلصت ال ناك نإو اذه داحآلا ٌربخو يأ (5)

 .4 ور ةَ » :لاعت هلوق يف كارتشالاو لامجإلا نم هيف امل ًانايب حلصي هنأ الإ «هب
 .71ا/0 /1/ ةيانبلا رظني

 .دعب ضحت مل اهنأل ؛هيف ةلخاد اهنأل ؛ 4َنَمضِحي رَ ىيَلاَو > :ليلاعت هلوق يأ )٥(



 ضف ةّدِعلا باب

 . ناتضيح اهُندعف : ةمأ تناك نإو

E 0_0 5 5 1 5ګپ ړ # 5  

 . فصنو رهش اهتدعف : ضيحت ال تناك نإو

 . مايأ ةرششعو رهشأ ةعبرأ : ةافولا يف ةةرحلا ةَدِعو

 . مايأ ةسمخو نارهش : ةمألا ةدعو

 .4/ قالطلا . هَل ّنْعَصي نأ نهج لاخلا ثول

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ناتضيح 578 :ةمأ تناك نإو) :لاق

 ©)(ناتضيح اهثدعو «ناتقيلطت ةمألا قالط»

 .نيتضيح تراصف < فليكن اصف ال ا فصتم قرلا نألو

 ةضيح اهّتاعجل تعطتسا ول» :هلوقب هنع هللا يضر ٌرمع راشأ هيلإو
Oe 

 ."”(افصنو

 .ٌةئّرزجتم هنأل ؛(فصنو ٌرهش اهّندِعف :ضيحت ال "تناك نإو) :لاق

 .قرلاب المع ؛ هفيصنت 3 نكمأف

 :ئلاعت هلوقل ؛ (مايأ ةرمشَعو رهشأ ةعبرأ :ةافولا يف رحلا ٌةَدِعو) :لاق

 00 اشو ربكأ ةعبرأ ن هسا نصيري اجور نورَّدَيَو

 9 فصتم قرلا نأل ایا هسمخو نارهش : :ةمألا ةدعو) :لاق

 .,/8/57 ةياردلا )١781/5(« قازرلا دبع فنصم (۲)

 .ةمألا يأ (۳)



 ةّدعلا باب ۲۸

 . اهّلْمَح مضت نأ اهُنَدِعف : ًالماح تناك نإو

 520 اذهو .نّيَلجألا دعبأ اهثدعف : ضرملا ىف ةقلطملا ترو اذإو

 :ئلاعت هلوق قالطإل ؛(اهّلْمَح عضت نأ اهّتدِعف :ًالماح "”تناك نإو)

 /٤. قالطلا .4 هَل ّنَْصَي نأ هلأ لالا ثّلْوأو#

 ةروس نأ ماشا ءاش نمل ةع شا يضر دوم نب هللا دبع لاقز
 . 0( 9ةرقبلا ةروس يف يتلا ةيآلا دعب تلزن ””ئئرصقلا ءاسنلا

 تّضقنال : :هريرس ىلع اهجوزو ْتَعَضَو ول” : :هنع هللا يضر رمع لاقو

 ”(جوزتت نأ اهل لَحو ءاهّتدع

 اذهو «نّيلجألا دعب اهُتدِعف :ضرملا يف ةقلطملا ترو .اذإو) :لاق

 .ةقلطملا ةمألا يأ )١(
 يأ :لهبلا :نم «بذاكلا ىلع هللا ةنعل :فالخلا دنع لاقيف ءهّتنعال يأ (۲)

 .۲۷۹/۷ ةيانبلا .عورشم اذهو «نعللا

 ء٠١/ةيآ . سلا مقلع دبل اهيأَي » :ئلاعت هلوق يف «قالطلا ةروس يأ (۳)
 .نارمع لآ ةروس دعب يتلا ءاسنلا ةروس يهف :ئلوطلا ءاسنلا ةروس امأو

 ٍرُمْفَأَدَعَب أَن هش نضج دوری يترتب نيو ل : ئلاعت هلوق يف )٤(

 :ةيآل ةخسان :* ملامح لآ كلو ١ :ئلاعت هلوق نأ ينعي 0715 /ةيآ ...

 .« ارفع اات
 هجام نبا ننس 0785(«2) ئربكلا يئاسنلا ننس )۲٣۰۷(« دواد يبأ ننس )٥(

 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «لصألا يف دمحم هجرخأ فّئصملا ظفلو )۲٠۳١(«

 .۷۸/۲ ةياردلا ۲۳

 )١( أطوملا ٥۸۹/۲ ) »)85ةياردلا 8/7/.



 ۳۹ ةّدِعلا باب

 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع

 : يعجر قالط نم اه يف ملا و تقَتعُأ اذإف

 . رئارحلا

 .(هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع

 قالطلا ناك اذإ :هانعمو ؛نضیح ثالث :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .عامجإلاب ءةافولا ةا ًايعجر ناك اذإ امأ «ًاثالث وأ ًانئاب

 «قالطلاب توملا لبق عطقنا دق حاكنلا نأ :هللا همحر فسوي يبأل

 .ضّيِح ثالث اهُنَمرَلو

 قح يف يقب هنأ الإ «ةافولاب حاكنلا لاز اذإ :ةافولا ةدع ُبجت امنإو
 .ةدعلا رّيغت قح يف ال «ثرإلا

 .ٍهجو لك نم قاب حاكنلا نأل ؟ ي ىعجرلا فالخب

 ؛ةدعلا ّقَح يف ًايقاب لعِجُي :ثرإلا ّقَح يف يقب امل هنأ :امهلو
 .امهنيب عمِجيف «ًاطايتحا

 .فالتخالا اذه ىلع اهُّتدعف :هتأرما هنترو ئتح «هنّدر ئلع َلِيق ولو

 ىلإ ايقاب َربثعا ام رذئنيح حاكنلا نأل ؛عامجإلاب «ضّيحلاب اهُثدِع :ليقو
 .رفاكلا نم ثر ال ةملسملا نأل ؛ثرإلا قَح يف توملا تقو

 ىلإ اهتدع تلقتنا : يعجر قالط نم اهِتدلِع يف ةمألا و تّقتعأ اذإف) :لاق

 .هجو لك نم حاكنلا مايقل 3 رئارحلا ةع

 .حاكنلا يأ ١(



 ةّدعلا باب فول

 : 2-4 5 8 2 4 ٠

 ىلإ اهُنَدِع لقتنت مل : اهجوز اهنع ىفوتم وأ «ةتوتُبم يهو ْتَقِتْعَأ نإو
 . رئارحلا ةع

 ئضم ام ضمنا : مدلا تأر مث .روهشلاب تدتعاف ءةسيآ تناك نإو

 . ضّيجلاب ةَدِعلا فنأتست نأ اهيلعو ءاهتدِع نم
 ىف ضّيحلا امهّنَدِع : ةهبشب ةءوطوملاو ءًادساف ًاحاكن ةحوكنملاو

 .توملاو «ةقرفلا

 لقتنت مل :اهجوز اهنع ىفوتم وأ ءةتوتْبم يهو ْتَقيعُأ نإو) :لاق
 .توملا وأ «ةنونيبلاب حاكنلا لاوزل ؛(رئارحلا دع ىلإ اهُّنَدِع

 ام ضمنا :مدلا تأر مث ءروهشلاب تدتعاف ةّسيآ تناك نإو) :لاق

 .(ضّيجلاب ةّدِعلا فنأتست نأ اهيلعو ءاهِتدِع نم ئضم
 وه «َسايإلا ُلِطِبُي اهَدْوَع ّنأل ؛ةداعلا ىلع مدلا تأر اذإ :هانعمو

 .ًافلَح نكي مل هنأ رهَظف «حيحصلا

 ىلإ زجعلا ةمادتساب كلذو «سأيلا ققحت :ةّيفلَخلا طش نأل اذهو

 ١ .ينافلا خيشلا ىح يف ةيدفلاك «تامملا

 عمجلا نع ًازّرحت ؛روهشلاب دعت :تّسيأ مث ءَنْيَتضيح تّضاح ولو

 .لدبملاو لدبلا نيب

 لا امه دع ةه ةءرطوملاو ءادساف هاك ةعركسلاو) لاف
 ءاضقل ال «مِحرلا ةءارب نع فّرعتلل ْتَبَجَو "”اهنأل ؛(توملاو «ةقرفلا يف
 فرا وش حلاو «حاكنلا قح

 .ةدعلا يأ )١(



 ۳۳۱ ةّدعلا باب

 . ضّيِح ثالث اهُثدعف : اهّفتعأ وأ ءاهنع دلولا ٌمأ الوم تام اذإو

 . اهّلْمَح عضت نأ اهُثدِعف : َلّبَح اهبو «هتأرما نع ٌريغصلا تام اذإو

 .(ضّج ثالث اهُتدِعف :اهّقتعأ وأ ءاهنع دلولا ٌمَأ لوم تام اذإو) :لاق 2 م e ع 8
 3 و ىلإ

 كلم لاوزب بجت اهنأل ؛ةدحاو ةضيح :هللا همحر “ىعفاشلا لاقو

 .ءاربتسالا تهباشف «نيميلا

 .حاكنلا ةّدِع ةبشأف «شارفلا لاوزب ْتَبَجَو اهنأ :انلو

 ثالث :دلولا أ ةدع» :لاق هنإف ءهنع هللا يضر ٌرمع هيف انّمامإ مث

 .حاكنلا يف امك ؛رهشأ ةثالث اهُتدِعف :ضيحت ال نمم تناك ولو

 عضت نأ اهُّندِعف ل اهبو «هتأرما نع ٌريغصلا تام اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «(اهّلْمَح

 لوق وهو ءٌّرشعو رهشأ ةعبرأ اهُندِع :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ثداحلاك راصف i بسنلا تباثب سيل لمحلا نأل ؛ هللا همحر "”يعفاشلا

 .توملا دعب

 )١( عاجش يبأ نتم ١/0".

 دلو ّمأ َرَمُأ صاعلا نب ورمع نأ :ظفلب (141777) ةبيش يبأ نبا فنصم )١(

 )1١41755( مقربو «(هیأر نسحی بتكف «رمع ْىلإ بتكو «ضّيِح ثالث دتعت نأ تقتع

 VA/Y. ةياردلا رظنيو ءامهنع هللا ىضر دوعسم نباو ىلع نع

 5٠/١١. ىنارمعلل نايبلا (۳)



 ةّدعلا باب ۲

 .ًاعيمج نيهُجولا يف دلولا بسن ت تبثي الو

 .4 هَل َنْعَصَي نأ نهم لامل ثّ :ولاعت هلوق قالطإ :امهلو
 /٤. قالطلا

 ةدملا تّرصَق «لامحألا تالوأ كى لُمحلا عضو ةدمب ةردقم اهنألو

 دوجو عم ءرّهشألاب اهعرشل ؛مِحَرلا غارف نع فّرعتلل ال «ْتّلاط وأ
 .حاكنلا قَح ءاضقل نكل ؛ءارقألا

 هلم لا نكي ملا درو لا قس ف تعم "يشل اذه
 الف ءروهشلاب ةدعلا تبجو هنأل ؛توملا دعب ثداحلا لّمحلا "”فالخب

 لكلا ثودحب رّيغتت

 ."قرتفاف «لمحلا ةدمب ةردقم تبجو :تبجو امك هيف نحن اميفو

 بسنلا نأل ؛توملا دعب لبحلا اهل ث ْثَدَح اذإ ريبكلا ة أرما مزل الو

 امكح امكح توملا دنع مئاقلاك ناكف «هنم تبثي

 ال ًيبصلا نأل ؛(ًاعيمج “نّيهجولا يف دلولا بسن ُتبثي الو) :لاق

 .روصتلا عضوم يف هَماقم موقي حاكنلاو «قولعلا هنم ٌرّوصتُي الف «هل ءام

 .حاكنلا قح ءاضق يأ )١(

 .هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج اذه (۲)

 .هدعب ثداحلاو «توملا دنع مئاقلا لمحلا يأ (۳)

 .ه۹۷۷ ةخسن ةيشاح .لمحلا عضوب اهتدع نإف )٤(

 دعب ًاثداح ناك اذإ اميفو ءريغصلا توم دنع ًامئاق لمحلا ناك اذإ اميف يأ (5)
 .۲۸۸/۷ ةيانبلا .هتوم



 ۳ ةّدعلا باب

 عقو يتلا ةضيحلاب دعت مل : ضْيَحلا ةلاح يف هّتأرما لجرلا قّلط اذإو

 .قالطلا اهيف

 «ناتدعلا تلخادتو «ئرخأ ةّدع اهيلعف : ةهبشب ةدتعملا تئطو اذإو

 . ًاعيمج 0 هارت ام نوكيو
 ٍةَدِعلا ٌمامتإ اهيلعف :ٌةيناثلا ٍلُمْكَت ملو «ئلوألا ةدعلا تضقنا اذإو

 . ةيناثلا

 يتلا ةضيحلاب دعت مل :ضْيَحلا ةلاح يف هّتأرما لجرلا قّلط اذإو) :لاق

 الف «صنلاب لماوك ضَيح ثالثب ةردقم هَدِعلا نأل ؛(قالطلا اهيف عقو
 .اهنع اهثدع صقنت

 تلخادتو «ئرخأ دِ اهيلعف :ةهبشب ةدتعملا تئطو اذإو) :لاق

 افيد مهتم اقم نما رق ةارزفلا ارك اه كوكو «ناتدعلا

 ٍةدِعلا ٌمامتإ اهيلعف :ةيناثلا لُمْكَت ملو «ئلوألا ةدعلا تضقنا اذإو

 .اندنع اذهو «(ةيناثلا

 «ةدابعلا وه دوصقملا نأل ؛نالخادتت ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 موي يف نيموصلاك «نالخادتت الف ءجورخلاو جوزتلا نع فك ةدابع اهنإف
 .دحاو

 «ةدحاولاب لصح دقو ءمِحرلا غارف نع ُفّرعتلا دوصقملا نأ :انل

 .نالخادتتف

 )١( بلطملا ةياهن 557/16.



 ةّدعلا باب ۳٤

 ءةافولا َبيِقَع : ةافولا يفو «قالطلا َبْيِقَع : قالطلا يف ةدعلا ءادتباو

 .اهُنَدِع تّضَقنا دقف : ةدعلا ةدم ْتَّضَم ئتح ةافولا وأ قالطلاب ْمّلعَت مل نإف

 ىلع ءىطاولا ٍمْرَع وأ ءامهنيب قيرفتلا َبيِقَع : دسافلا حاكنلا يف ةّدعلاو
 . اهئطو رَت

 اھکرت عمو < ءاهيلِع نودب يضقنت اهنأ ئرت الأ «عبات ةدابعلا ئنعمو

 .فكلا

 هارت امب بستحيو «روهشلاب دعت :ةهبشب تفطو اذإ ةافو نع ةدتعملاو

 .ناكمإلا ردقب لخادتلل ًاقيقحت ؛اهيف ضّيِحلا نم
 بيقع :ةافولا يفو «قالطلا َبْيِتَع :قالطلا يف ةدعلا ءادتباو) :لاق

 تّضقنا دقف :ةدعلا ةدم ًاتَسضَم ئتح ةافولا وأ قالطلاب ْمّلعَت مل نإف «ةافولا

 نم اهؤادتبا ٌربتعيف «ةافولا وأ ءقالطلا :ةدعلا بوجو ببس نأل ؛(اهُنَدِع

 0 بيهع

 .ببسلا دوجو ٍتقو

 تقو نم اهءادتبا نأ :قالطلا يف نومي هللا مهمحر “انخياشمو
 ."ةعضاوملا ةمهتل ًايفن ؛رارقإلا

 ٍمْرَع وأ ءامهنيب قيرفتلا بيع :دسافلا حاكنلا يف ةّدِعلاو) :لاق
 .(اهئطو رت ىلع «ىطاولا

 .بجوملا ُببسلا وه ءطولا نأل ؛تاطولا رخآ نم :هللا همحر ٌرفز لاقو

 .۲۹۲/۷ ةيانبلا .دنقرمسو ئراخب ءاملع يأ (۱)

 نيدلاب اهل ضيرملا ٌرارقإ حصيل ؛ةدعلا ءاضقناو قالطلا ىلع اعضاوتي نأب (۲)

 .۲۹۲/۷ ةيانبلا .اهاوس اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي نأب اهئاضقنا ىلع اعضاوتي وأ «ةيصولاو



 ro ةّدعلا باب

 لوقلا ناك :جوزلا اهبذكو «يتَدِع تّضقنا : ةدتعملا تلاق اذإو

 .نيميلا عم ءاهّلوق

 لبق اهّقَلطو ءاهنّدِع يف اهجّوزت مث ءًانئب ًاقالط هتأرما لجرلا َقّلط اذإو
 ةفينح يبأ دنع اذهو «ٌةَلَبقتسم ٌةَّدِع اهيلعو «لماك ٌرهم هيلعف : اهب لوخدلا
 . هلا امهمحر فسوي يبأو

 . ىلوألا ةدعلا ُماَمَت اهيلعو ءرهملا فصن هيلع : هللا همحر دمحم لاقو

 ةأطولا ئرجم يرجي :دسافلا ٍدقعلا يف جو طو م نأ :انلو

 رهمب لكلا يف ئفتكي اذهلو «راحاو 2 لكلا دانتسال ؛ةدحاولا

 .هريغ دوجو زاوج عم ةدعلا تبثت ال : مْرَعلا وأ ةكراتملا لّبقف «ولحاو

 ءهئافخل ؛ءطولا ةقيقح ماقم ميِقَأ :ةهبشلا هجو ىلع َنكمتلا نألو

 .هريغ قح يف مكحلا ةفرعم ىلإ ةجاحلا ساسَمو
 ءاهّلوق لوقلا ناك :جوزلا اهبذكو «يّدِع ْتَضَقنا :ةدتعملا تلاق اذإو) :لاق

 .عدوملاك ُفْلَحُيف «بذكلاب ْتَمِهنا دقو «كلذ يف ةنيمأ اهنأل ؛(نيميلا عم

 ءاهتدع يف اهجوزت مث ءًانئاب ًاقالط هتأرما لجرلا قَلط اذإو) :لاق

 اذهو «ةلَبقتسم ةدِع اهيلعو «لماك ّرهم هيلعف :اهب لوخدلا لبق اهَقَّلطو
 ا ت نار نبأ ا

 ةدعلا "مامن اهيلعو ءرهملا فصن هيلع :هللا همحر محم لاقو

 الز: تهملا لتك بكري هلق يسا لف قالط اذه نل رأل
 ١ ا .ةدعلا فانئتسا

 .مامتإ :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو )١(



 ةّدعلا باب ۳٦

 52 e وو 2 5

 ةيبرحلا تجرخ اذإ اذكو ءاهيلع ةَدِع الف : ةّيمذلا مدل قّلط اذإو
 .ةملسم انيلإ

 و 2 »و ص 5 8

 . .ةفينح يبأ لوق هلك اذهو ءالماح نوكت نأ الإ ءزاج : تجّوزت نإف

 “ظبي مل هنأ الإ «لوألا قالطلاب بجو امنإ ئلوُألا ةدعلا لامكإو
 ئرتشا ول امك ءهُمْكُح َرَهَظ :يناثلا قالطلاب عَمترا اذإف «يناثلا جّيوزتلا لاح

 .اهقتعأ مث «هدلو ّمأ

 وهو «هرثأ يِقبو «ىلوألا ةأطّولاب ةقيقح هولي يف ةضوبقم "هنآ :امهلو

 ضبقلا نع ضبقلا كلذ بان :ةضوبقم يهو «حاكتلا دج اذإف «ةدعلا
 1 .حاكنلا اذه يف قحتسملا

 ءدقعلا درجمب ًاضباق ٌريصي :هدي يف يذلا بوصغملا يرتشي بصاغلاك

 .لوخدلا دعب قالط هنأ اذهب حضوف

 تّطَقَس دق لوألا نأل ؛ًالصأ اهيلع َةلِع ال :هللا همحر رفز لاقو

 .بجت مل ةيناثلاو ءدوعت الف «جوزتلاب

 .انلق ام :هباوجو

 .اهيلع ةع الف :ًةيمذلا يَمذلا قّلط اذإو) :لاق

 .ةملسم انيلإ ةيبرحلا تجرخ اذإ اذكو

 ةفينح يبأ لوق هلك اذهو ءًالماح ٌنوكت نأ الإ «زاج :تجيزت نإف

 .لوألا قالطلا مكح رهظي مل يأ )١(

 .اهالوم دي يف ةضوبقم دلولا مأ نأ يأ (7)



 اف ةّدعلا باب

 .ةدعلا ةيمذلا لعو اهيلع : الاقو هللا همحر

 .(ةدِعلا ةيمذلا ئلعو اهيلع :الاقو « هلا همحر

 «مهَمراحَم مهحاكن يف يفالتخالا ٌريظن :اهيف ُفالتخالاف :ةيمذلا امأ

 .حاكنلا باتك يف هاّنيِب دقو

 .اهيلع ةدع ال هنأ مهُدّقَتعم ناك اذإ اميف هللا همحر ةفينح يبأ لوقو

 تيجو :رخآ ببسب تعفو ول ةقرفلا نأ :امهلوق جوف :ةرجاهملا امأو
 ْ .نيابتلا ببسب ةرجهلاب ْتَعَقَو اذإ اذكف «ٌةدعلا

 ."”ةيلبتلا مدعل :اهكرتو «لجرلا جاه اذإ ام فالخب

 ٠١. /ةنحتمملا .4 َنُهوُحكََتنَأ كع حت ا :ئلاعت هلوق :هلو

 حلم يبرحلاو «مدآ ينب قح اهيف ناك :ْتَبَجَو ثيح ةدعلا نألو

 اهنطب يف نأل ؛ًالماح نوكت نأ الإ «كّلمتلل الحم ناك تح «داّمجلاب

 ١ بسلا كباث اذلو

 ئلبحلاك ءاهؤطي الو ءاهحاكن زوجي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”حصأ لوألاو ءانزلا نم

 انت ا اي

 .اهيلإ عرشلا مكح غيلبت مدعل يأ )١(

 .لماحلا ةرجاهملا حاكن زوجي ال يأ (۲)



 لصف ۸

0 ۶ 

 لصف

 ف ءةغلاب تناك اذإ اهجوز اهنع ئّوتملاو «ةتوثبملا ئىلعو

 .دادحلا

 عع 0

 لصف

5 0 0 
 ةدجلاب قلعتت ماكحأو .ٍدادحلا يف

 ةا ناك اة يجوز اهنغت ركلات لغو لاق

 .(دادحلا :ةملسم

 ٍةأرمال لحي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف :اهُجوز اهنع ئفوتملا امأ

 اهجوز ىلع الإ مابا الب نوف رجيم نام نجت نأ ريخآلا مويلاو هللاب نيو
 00 ١

 «ارشعو رهشأ برأ

 .انيهذمف :ةتوتبملا امأو

 فئسأتلل ًاراهظإ ّبَجَو هنأل ؛اهيلع دادِح ال :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 الف «ةنابإلاب اهَشَحوأ دقو ءهتامم ىلإ اهدهعب “يقو ءجوز توق ىلع

 ترف مات

 .ًاثالث وأ ًانئاب ةقلطملا يأ )١(

 )١85(. ملسم حيحص خ1 يراخبلا حيحص )۲(

 ٠١١/۳. بذهملا .ديدجلا يف ()

 .ءافلا فيفختب .ئقو :خسُت يف تطبضو )٤(



 ۳۳۹ ةدعلاب قلعت ماكحأو «دادجلا يف

 ريغو ّبّيطملا َنهّدلاو لخكلاو ءةنيزلاو بطلا كر نأ : دادحلاو

 .رذع نم الإ «بّبطملا

 . عجو نم الإ : (ريغصلا عماجلا» يفو

 ُبِضَتِخَت نأ ةّدّتعملا ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام :انلو

 .''ءاّنجلاب
 .بْيط ءاَنِجلا» :لاقو

 بيس وه يذلا «حاكنلا ةمعن توق ىلع فال اراهظإ تجب ألو

 نأ اهل ناك ئتح «توملا نم اهل عطقأ ةنابإلاو «“اھنوم ةيافكو ءاهنوصل

 .اهدعب ال «ةنابإلا لبق ًاتيم هلسخَت

 بْيْطلا َكّرْيَت نأ) :ناتغل امهو ءُدادحإلا :لاقُيو ء(دادجلاو) :لاق
 .رذع نم الإ «بّيطملا ٌريغو بّيطملا نهذلاو «لخكلاو «ةنيزلاو

 .(عَجَو نم الإ :«”ريغصلا عماجلا» يفو

 .۷۹/۲ ةياردلا «هنع تكسو «(۲۳۰۵) دواد يبأ ننس (۱)

 هجرخأ نكل «ةَعْيهَل نباب هّلعأو ء(4141) ىقهيبلل راثآلاو نئسلا ةفرعم (؟)

 ردبلا رظنيو ء(۳٠١٠) ريبكلا يف يناربطلا ةجرخأو ءهنم مِلَس رخآ هجو نم يئاسنلا

 ةياردلا رظني ؟ناثيدح امه مآ «لوألا وه ثيدحلا اذه له ثِحب دقو ١157/17« رينملا

 .؟7 11/1

 .دادجلا يأ (۳)

 .دارفإلاب .اهتنؤم :خسُن يفو (5)

 . ۱۲۹ص (6)



 ةّدعلاب قّلعتت ماكحأو ءٍدادجلا ىف 6 «

 eS و و و . هو و او وأو و ده او و هو و دو ده هو واو وده هوو هو هلو هاو وأو هه و O O 4 4 هاه

 .فّسأتلا راهظإ نم هانركذ ام :امهدحأ :ناهجو : ")هيف ئىنعملاو

 «حاكتلا نع ةعونمم يهو ءاهيف ةبغرلل عاود ءايشألا هذه نأ :يناثلاو

 .مرحملا يف عوقولا ىلإ ةعيرذ ريصت ال يك ؛اهُبنَتِجَتف

 يف ةدتعملل نّدأي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 ."”لاحتكالا

 عمي اذهلو ءرعشلا ةنيز هيفو «بیط غون نع ئرعي ال :نهّدلاو

 .هنع مرحملا

 .ةنيزلا ال ؛ءاودلا :ةارملاو:: TY :رذع نم الإ : "لاق

 :ًارهاظ ًارمأ “كلذ ناك نإف :ًاَعَجَو تفاخف هدا تداتعا ولو

 .عقاولاك :بلاغلا نأل ؛اهل حابي

 - و 0 ع مث(.
 هب سأب ال :رذعل هيلإ تجاتحا اذإ ريرحلا سبل '””اذكو : : تج

 .ةنيزلاو بيلا كرب باجيإ يف يأ (1)
 )۱٤۸۸(. ملسم حيحص )٥۳۳۸(« يراخبلا حيحص (؟)

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (۳)

 ٤/۷ ٠: ةيانبلا يف لاق نكل ءهجو هل لكو «لادلا مضب .نمّدلا :خسُت يفو (5)

 .لادلا حتفب

 .ًابلاغ ًارهاظ عجولا اهفوخ ناك يأ (0)

 .ةنيزلا نم ريرحلا ذإ «ةكجلاك ءِرْذُعل ريرحلا سبأ اهل زوجي يأ (7)



 ۳٤۱ ةّدِلاب قّلعتت ماكحأو ءدادجلا ىف 3

 .نارَمْعَر الو ءِرفصعب ًاغوبصم ًابوث سبلت الو «ءاّنجلاب بضخ الو

 .ةريغص ىلع الو «ةرفاك ىلع دادح الو

 .دادحلا ِةَمَألا ئلعو

 .ٌةادِج : دسافلا حاكنلا ةّدِع يف الو ءدلولا ُمأ ةَدِع يف سيلو

 . ةبطخلا يف ضيرعتلاب سأب الو «ةدتعملا بطخُت نأ يغبني الو

 .انيور اّمِل ؛(ءاّنِجلاب بضتخت الو) :لاق
 ةحئار هنم حوف هنأل ؛(ِنارَفْعَر الو ءرفصُحب ًاغوبصم ًابوث سبلت الو)

 .عرشلا قوقحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛(ةرفاك ىلع َداَدِح الو) :لاق

 .اهنع عوضوم باطخلا نأل ؛(ةريغص ىلع الو)

 سيل اميف ْئلاعت هللا قوقحب ةبطاخم اهنأل ؛(ُدآَدحلا ٍةَمَألا ئلعو) :لاق

 هح لاطبإ هيف نأل ؛جورخلا نم عنملا ففالخب «ئلوملا ّقح لاطبإ هيف
 .هتجاحل ؛ٌمدقم دبعلا قحو

 .دلولا مَا ةَدِع يف سيلو) :لاق

 َرهظُتل حاكنلا ةمعن اهاف ام اهنأل ؛(ُدَدِح :دسافلا حاكنلا ةدِع يف الو
 .لصألا ةحابإلاو «فّسأتلا

 ؛(ةبطخلا يف ضيرعتلاب سب الو «ةدتعملا ّبَّطخُت نأ يغبني الو) :لاق

 :لاق نأ ىلإ . 4... واسيا ةبطخ نِ ءب مصرع ایف مک حاج الو :ٰیلاعت هلوقل

 .77"ه /ةرقبلا .* اًكوُرْمَم الو أوُلوُمَت نأ لإ ارس َرُهوُدِعاَو ال نكلو#
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 الو ءاليل ءاهتيب نم جورخلا ةتوتبملاو «ةيعجرلا ةقلطملل زوجي الو

 .اراهن

 ريغ يف تيب الو «ليللا صعبو راهن جرخت : اهجوز اهنع ئفوتملاو

 . اهلزنم

 ."”(حاكتلا :ٌرَسلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 نأ ديرأ ينإ :لوقي نأ :ضيرعتلا :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو
 ."”جكورتأ

 «بغارل كيف ينإ :فورعملا لوقلا يف هللا همحر ريّبج نب ديعس نعو

 ١ ."”ءمتجن نأ ُديرأ ينإو

 اليل ءاهتيب نم ٌجورخلا ةتوتبملاو «ةيعجرلا ةقّلطملل زوجي الو) :لاق
 .ًاراهن الو

 ريغ يف تيِبَت الو «ليللا ضعبو ءًأراهن جرخت :اهجوز اهنع ئفوتملاو

 .(اهلزنم

 إ تي الو نهتم ني رهو الا :ايلاعت هلوقلف :ةقّلطملا امأ

 .١/قالطلا .4 ريم ةَمِحَفب َن تأ نأ

 يف امك «تبثي مل يأ :ها .بيرغ :777/7 ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق )١(

 ةدع يعليزلا قاس مث « هدجأ مل :19/؟ ةياردلا يف رجح نبا لاقو ٤٤٤/٥ ةيانبلا

 .حاكنلا :هيناعم ني ّنأو ««رّسسلا» :ريسفت يف نيعباتلاو ةباحصلا نع لاوقأ

 .۲/*۸ ةياردلا رظنيو «(0175) يراخبلا حيحص (۲)

 )١5075(. يقهيبلا ننس )١78155(« ةبيش يبأ نبا فنصم (۳)



 er ةّديلاب قّلمتت ماكحأو ءدادجلا ىف

 عوقو لاح ئنكسلاب اهيلإ فاضي يذلا لزنملا يف دعت نأ ةّدّتعملا ىلعو

 .ثوملاو ءةقرفلا

 .جورخلا سفن :ةشحافلا :ليق

 .نهيلع دحلا ةماقإل َنْجَرْخُيو ءانزلا : ليقو

 جورخلا ىلإ جاتحتف ءاهل ةقفن ال هنألف :اهجوز اهنع ئفوتملا امأو

 .ليللا مجهي نأ ىلإ ٌدتمَي دقو «شاعملا بلطل ًاراهن
 ول تح ءاهجوز لام نم اهيلع ٌةراد ةقفنلا نأل ؛ةقلطملا كلذك الو

 اهنأل ؛جرخت ال :ليقو ارا جرخت اهنإ :ليق :اهتدع ةقفن يلع ايلا

 .اهيلع عرشلا ٌقَح هب لطبي الف ءاهقَح تطقسأ

 لاح ىنكسلاب اهيلإ فاضي يذلا لزنملا يف دعت نأ ةدّمعملا ئلعو) :لاق

 .4َنِهتوب نم 5 :ئلاعت هلوقل ؛(توملاو «ةقرفلا عوقو
 .١/قالطلا

 ءاهلهأ تراز ول اذهلو ءهُنكسَت يذلا تيبلا وه :اهيلإ فاضملا تيبلاو

 .هيف لّدعتف ءاهلزنم ىلإ دوعت نأ اهيلع ناك : اهجوز اهقّلطو

 ىتح كتيب يف ينكسأ :اهجوز لق يتلل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .«هّلجأ ب باتكلا عليي

 رظنيو «هححصو )۱۲٠۰٤(« يذمرتلا ننس «(۲۳۰۰) دواد يبأ ننس )١(

 ۹٠/۲. ةياردلا ۹٠/۳ رابخإلاو فيرعتلا



EE:ةّديلاب قلعت ماكحأو ءوادجلا يف  

 نم ةثرولا اهَجَرخأو ءاهيفكي ال تيملا راد نم اهبيصن ناك نإو
 . تّلقَتنا : مهبيصن

 اهنع تام وأ ءًاثالث اهَقَّلطف ءةكم ىلإ اهجوز عم ةأرملا تجرح اذإو

 : مايأ ةثالث نم لقا اهرصم نيبو اهنيب ناك نإف : رصم ريغ يف اهجوز

 .اهرصم ىلإ تعجر

 نم ةثرولا اخ عار اهب ل تملا لاذ نوعان ناك نو لاق

 ُراذعألا اهيف ُرْثؤت تادابعلاو «رذعب لاقتنا اذه ّنأل ؛(َتَلَقَتا :مهبيصن

 اهيف تناك وأ «لزنملا طوقس تفاخ وأ ءاهعاتم ىلع تقاخ اذإ امك راصف

 .هيدؤن ام دجت الو ءرجأب

 .امهنيب ةر نم دب ال :شالث وأ «نئاب قالطب ةفرفلا تَعَقَو نإ مث
 نوكي نأ الإ « ةمرحلاب فرتعم هنأل ؛"”ةرتّسلا عم ةئكاسملاب سأب ال مث

 .رذع هنأل ؛جرخت لئنيحف :هنم اهيلع ُفاخُي ًاقساف

 .اهكرتيو وه َجّرْخَي نأ ئلوألاو «هيلإ تلقتنا مع جّرخت الو
 حف :ةلوايحلا لع رقت ةقث اما اهنيك اح إو

 .هجورخ ملوألاو «ْجُرْخَتْلَف :لزنملا امهيلع قاض نإو
 ص

 تام وأ ءاثالث اهقلطف ءةكم ىلإ اهجوز عم ة ةأرملا تجرح اذإو) :لاق

 : مايأ ةثالث نم لقأ اهرص نيبو اهنيب ناك نإف :رصم ريغ يف اهجوز اهنع

 .ءانيروه لبنا م مورخلا ءاذتاب نيل هنا ؛(اهرصم ىلإ تعجر

 .هب سأب ال مث :ئرخأ يفو «ةرتسلا عم سأب ال مث :خسُت يفو )١(



 t0 ةدعلاب قناعت ماكحأو ءٍدادجلا يف

 ناك تضم تءاش نإو «تعجر تءاش نإ : مايأ ةثالث تناك نإو

 .نكي مل وأ «يلو اهعم
 *<2 1 00 00000 لص “کر ٠

 ءالّتعت تح جرخُت ال اهنإف : رصم يف اهنع تام وأ ءاهقلط نوكي نأ الإ
 0 »+« ۰ وس رس ور . 1
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو .مرحم اهل ناك نإ جرخت مث

 سأب الف : ٌمَرَحَم اهعم ناك نإ : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 ناك تضم :تءاش نإو :تعجر تءاش نإ : مايأ ةثالث تناك نإو)

 .(نكي مل وأ « يلو اهعم

 كلذ يف ثَّكَملا نال ؛ًاضيأ مايأ ةثالث ُدّصْقَملا ىلإ ناك اذإ :هانعم
 ٌةادتعالا َنوكيل ؛ئلوأ عوجرلا نأ الإ «جورخلا نم اهيلع فوخأ :ناكملا

 .جوزلا لزنم يف
 ئتح جرح ال اهنإف :رصم يف اهنع تام وأ ءاهَقّلط نوكي نأ الإ) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «مرحَم اهل ناك نإ جّرخَت مث «دّتعت

 سأب الف :مرحم اهعم ناك نإ :هللا امهمحر دلمحمو فسوي وبأ لاقو
 .(دتعت نأ لبق رصملا نم جرخت نأب

 «ةدحّولا ةشْحَّوو «ةبرُعلا ئذأل ًاعفد ؛حابم جورخلا سفت نأ :امهل
 .مرحملاب تعفترا دقو ءرفسلل ةمرحلا امنإو ٌرْذُع اذهو

 جرخت نأ ةأرملل نإف «مّرْحَملا مدع نم «جورخلا نم عنمأ ةدعلا نأ :هلو

 جورخلا اهيلع َمُرَح اًملف كلذ ةّدتعملل سيلو «مَرْحَّم ريغب رفسلا نود ام لإ

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ؛ئلوأ ةدعلا يفف :مّرحملا ريغب رفسلا ىلإ
FFنان ا  



 باب 3

 ةتسل ًادلو تَدّكوف ءاهجوزتف .قلاط يهف ةنالف ُتْجَّوزت نإ :لاق نمو

 . رهملا هيلعو نبا وهف : اهجّوزت موي نم رهشأ

 باب
4 20 

 لا ت

 Ex ٠9

 ًادلو تدّكوف ءاهجوزتف TT نإ :لاق نّمو) :لاق

 .(رهملا هيلعو « هبا وهف :اهجّوزت "موي نم رهشأ ةتسل

 دقو نم رولا عينت دلرلاب اج اعل ا اهنأل ؛ هشارف اهنألف :ْبَسَّنلا امأ

 هلم قولعلا ناكف «قالطلا تقو نم "'اهنم لقأل هب تءاج دقف ف

 عج رد لا قفاوف « راحی وهو اهجورب لاب تبان ر و اا لازنألا يفارق "يطلب وهو اجو ناب: تات روصنلا

 هتابثإ يف طاتحُي ْبَسَّنلاو

 .هب رهملا دكأتف ءًامكح ًاثطاو ليج :هنم ْبَسَّنلا تب امل هنألف :رهملا امأو

 .حاكنلا تقو نم :خسُت يفو «ميملا حتفب .موي نم :ةدع خست يفو )١(

 .رهشألا ةتسلا نم يأ (۲)

 . ۱١/۷" ةيانبلا نم حرشتو .امهمالك نوعمسي سانلاو ءاهعماجي هنأ لاحلاو يأ )۳



Ex. EV سلا 5 

 کا را ی هاج و ور و در ا
 . اهتّدِع ءاضقناب رقت مل

 . هبسن تبثيو ءاهجوز نم تناب : نيتتس نم لقال هب تءاج نإو

 عجز تتاک : : نيتدس نم رثکال م

 . نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ اهدللو ُبَسَت تبني ةتوتبملاو

 را ا اهب تبا اإ مجرا ةا لو بسن تب ۀیو) :لاق

 ؛ةدعلا ةلاح يف قوُلُعلا لامتحال ؛(اهتّدِع ءاضقناب رق مل ام کا

 رولا كتم نوكت اهنأ زاوجل

 ةدعلا ءاضقنال ؛(اهجوز نم تنا نن رال هب كدا نو

 ريصي الف ةّدعلا يف وأ «حاكنلا يف قولا وجول ؛(هبسن تبثيو)

 ريصي الف ءهّدعب لمتحُيو «قالطلا لبق ""قولعلا لَمَتَحُي هنأل ؛ًاعجارم
 .كشلاب ًاعجارم

 نعت قولعلا نال ةر تناك + يعش نم راله تدا فرز
 .ًاعجارم ءطولاب ٌريصيف ءاهنم انزلا ءافتنال ؛هنم هنأ ٌرهاظلاو «قالطلا

 هنأل ؛(نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ اهردلو بسن تبي ةتوتبملاو) :لاق

 لبق شارفلا لاوزب رقي الف «قالطلا تقو ًامئاق دلولا نوكي نأ لمتحَي
 .ًاطايتحا ؟ْبَسَّنلا تبثيف «قولعلا د و

 )١( ريدقلا حتف .رثكأ وأ ةنس نيرشع ولو ١77/5.

 ) )۲...قولعلا ليتحي :مولعملاب اهطبض مت خست يفو



 بّسَّنلا توب ۸

 . يعدي نأ الإ «تبثي مل : رثكأ وأ ةقرفلا تقو نم نيتتس ماّمتل هب تءاج نإو

 : رهشأ ٍةعستل رالوب تءاجف ءاهّلثم ْعماجُي «ةريغص ةتوتبَملا تناك نإف
 دمحم  ةفيلح نبأ دنع ءرهشأ ةعست نم لقأل هب يتأت ئتح هنري مل

 . هللا امهمحر

 نيتنس ىلإ هنم ْبسَنلا تبثي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 نأل ؛(تبشي مل :رثكأ وأ ةقرفلا تقو نم نيتنس ماّمتل هب تءاج نإو)

 .مارح اهأطَو نأل ؛هنم نوكي الف «قالطلا دعب ثداح َلْمَحلا

 ةهبشب اهئِطَو نأب : 0 هجو هيف هلو «"همزتلا هنأل ؛(هّبعَدَي نأ الإ) :لاق

 .ةدعلا ىف

 ةعستل ٍدلوب ةرءاجف ءاهلثم عماجي رقص ةتوتيملا بتناك نإف) :لاق

 يمك

 اهنأل ؛(نيتنس ىلإ هنم بسّنلا تبثي :هللا همحر فسوي و لاقو

 .ةريبكلا تّهبشأف «ةدعلا ءاضقناب رق قت ملو ءالماح نوکت نأ لميا ةدتعم

 مكحي اهيرفُمبف رهشألا يهو ةنّيعتم ةهج اهَتَدِع ءاضقنال نأ :امهلو

 لمتسي ال هلال ؛اهرارقإ قوف ةلالدلا يف وهو ءءاضقنالاب عرشلا

 .هلمتحي رارقإلاو ءفالخلا

 .هاوعد دنع مزتلا يأ )١(

 يعرف يأ(

 يعرشلا مكحلا يأ ()



 4 Ex 5 ب
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 .نيتنس نيبو ةافولا نيب ام : اهجوز اهنع ئفوتملا دلو بسن تبثيو
 03 5 وعي 4 5

 ةتس نم لقأل دلولاب تءاج مث ءاهِتّدِع ءاضقناب ةّدتعملا تفرتعا اذإو

 . هبسن تبثي : رهشأ
۶ 

 مهدت تارجلا كلذكف:: اجر ًاقالط ةقلطم ناك ناو

 رخآ يف ًابطاو هنأل ؛ًارهش نيرشعو ةعبس ىلإ تبثي :هدنعو

 .ناتنس وهو «لمحلا قدم رثكأل هب يتأت مث ر هشألا ةثالثلا ىهو «ةدعلا

 ىفو اهيف باوجلاف :ةدعلا ىف لّبحلا تعا ةريغصلا تناك نإو
 .اهغولبب مَكَحُي "اهرارقإب نأل ؛ءاوس :ةريبكلا

 .(نيتنس نيبو ةافولا نيب ام :اهجوز اهنع ئفوتملا دلو بسن تبثيو) :لاق

 e ةدع ءاضقنا دعب هب تءاج اذإ :هللا همحر رفز لاقو

 «ةهجلا نّيعتل ؛روهشلاب اهِندِع ءاضقناب مكَح عرشلا نأل ؛بسنلا تبي ال

 .ةريغصلا يف ايامك «ءاضقنالاب ترق اذإ امك راصن

 ءِلْمحلا عضو يهو ‹«ىرخأ يح اهتدع ءاضقنال :لوقن أ الإ

 لبق ا اهنأل ؛لُمحلا هدي اف لصألا نأل ِةريغصلا فالخب

 كش هيفو .غولبلا

 نم لقأل دلولاب تءاج مث ءاهِتدِع ءاضقناب ةدتعملا تَهرتعا اذإو) :لاق
 «نيقيب اهب رَهَظ هنأل ؟(هبسن ت تبثي) :رارقولا تقو نم ينعي «(رهشأ ةتس

 .رارقإلا لطَبف

 .ةريغصلا يأ )١(

 .لبحلا يأ (۲)



 0۰ Ex )6 ب

 ت تبث مل : رهشأ ةتسل هب تءاج نإو

 الإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع هبسن تبثي مل : ًادلو ةدتعملا تّدَلو اذإو

 لّبَح كانه ّنوكي نأ الإ «ناتآرماو لجر وأ «نالجر اهتدالوب َدهشَي نأ
 .ةداهش ريغ نم بسنلا تبثيف : جوزلا لبق نم فارتعا وأ ءٌرِهاظ

 ٍةأرما ةداهشب عيمجلا يف تبثي : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .ةدحاو

 ؛رارقإلا نالطبب مّلعن مل األ ؛(ْتْبَي تبي مل :رهشأ ةتسل هب تءاج نإو)

 .هدعب ثودحلا لامتحال

 .ةدتعم لك لوانتي هقالطإب ظفللا اذهو

 همحر ةفينح يبأ دنع هبسن تبي مل :ًادلو ةدتعملا ٍتدَلو اذإو) :لاق
 كانه َنوكي نأ الإ «ناتأرماو لجر وأ «نالجر اهتدالوب َدهشَي نأ الإ «هلل

 .ةداهش ريغ نم بسنلا تبثيف :جوزلا لبق نم فارتعا وأ ءرِهاظ لح

 ٍةأرما ةداهشب عيمجلا يف تشي :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو
 بسنلل ٌمِزلُم وهو «ةدعلا مايقب ؛مئاق شارفلا نأل ؛ةدالولاب دهشت (ٍةدحاو
 کل تاس ياك این اه د أ دلولا نييعت ىلإ ةجاخلاو

 «لمحلا عضوي اهرارقإب ىضقنت ةدعلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 طرتشيف «ءادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةجاحلا ٍتّسسّمف ءةجحب سيل يضقنملاو
 ڪک لاك

 نأل ؛جوزلا نم فارتعالا َرَدَّص وأ «لّبحلا َرَهَظ ناك اذإ ام فالخب
 .اهتداهشب تبثي نييعتلاو «ةدالولا لبق تباث بسنلا
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 ىلع دهشُي ملو «ةدالولا يف ةث رولا اهقَّدّصف ءةافو نع ةدتعم تناك نإف

 .ًاعيمج مهلوق يف هبا وهف : دحأ ةدالولا

 موي ذنم رهشأ ةتس نم لقأل رالوب تءاجف ءةأرما لجرلا جوزت اذإو

 . هبسن تبثي مل : اهجّوزت

 هب فرتعا «هنم هبسن تبثي : ًادعاصف .رهشأ ةتسل هب تءاج نإو

 1 .تكس وأ «جوزلا

 ملو «ةدالولا يف ةثرولا اهقّدّصف ءقافو نع ةدتعم تناك نإف) :لاق

 .(ًاعيمج مهلوق يف «هّنبا وهف :دحأ ةدالولا ىلع َْهشَي

 .مهقيدصت هيف لبقيف «مهقح صلاح هنأل ؛ٌرهاظ ثرإلا ّقَح يف اذهو

 ؟مهريغ قح يف تبثي له :بسنلا قح يف امأ
 :ليق اذهلو «ةَجحلا مايقل ؛تبثي :ةداهشلا لهأ نم اوناك اذإ :اولاق

 .ةداهشلا : :ةظفل طرتشُت

 مهقح يف توبثلل عب مهريغ ىح يف توبثلا نأل ؛طرتش ال :ليقو

 .طئارشلا هيف ئعارُت ال :ًاعَبَت تبث امو .مهرارقإب

 رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجف ءةأرما لجرلا جوزت اذإو) :لاق

 الف «حاكنلا ىلع باس قولعلا نأل ؛(هبسن تبثي مل :اهجّوزت موي نم

 هب فّرتعا «هنم هّيسن تبثي :ادعاصف ءرهشأ ةتسل هب تءاج نإو)

 .ةمات ةدملاو ئاق شا رفلا نأل ؛(تكس وأ «جوزلا
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 ئتح «ةدالولاب دهشت ءقدحاو ٍةأرما ةداهشب تبثي : ةدالولا َدَحَج نإف
 .نعالي : جوزلا هات ول

 « رهشأ ةعبرأ ذنم كثجوزت : حوزلا لاقف ءافلتخا مث ْتَدَلَو ناف

 . هئبا وهو ءاهّلوق لوقلاف : رهشأ ةتس ذنم : يه تلاقو

 : ةدالولا لع ٌةأرما تدهشف «قلاط تنأف ٍتْدَلَو اذإ : هتأرمال لاق نإو
 ˆ. ةولطت : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع ْقّلطَت مل

 «ةدالولاب دهشت ءةدحاو ٍةأرما ةداهشب تبثي :ةدالولا َدَحَج نإف) :لاق

 ناعللاو «مئاقلا شارفلاب تبثي بسنلا نأل ؛(ٌنِعالُي :جوزلا همت ول تح

 .هنودب حصي هنإف «دلولا ٌدوجو هترورض نم سيلو «فذقلاب بجي امنإ
 ءرهشأ ٍةعبرأ نم ِكّتجوزت e تدّلو نإف) :لاق

 ”هاش ٌرهاظلا نأل ؛(هّنبا وهو ءاهّلوق لوقلاف :رهش أ ةتس ذنم :يه تلاقو

 .حافس نم ال «حاكن نم ًارهاظ دلت اهنإف ءاهل
 .فالتخالا ىلع وهو «فالحتسالا 0 علو

 ىلع ةأرما تدهشف ٌقلاط تنأف تدَّو اذإ :هتأرمال لاق نإو) :لاق
 ١ .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ْقّلطَت مل :ةدالولا

 .كلذ يف ةجح اهتداهش نأ ؛(قلطَت :الاقو

 لاجرلا عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ."”(هيلإ رظنلا

 .هللا همحر دمحم مامإلا يآ )١(

 دبعو )۲٠۷٠۸(« ةبيش يبأ نبا دنع نكل «هدجأ مل ۸١/۲: ةياردلا يف لاق (۲)



 or بَسّنلا ت

 يبأ دنع ةلباقلا ةداهش ريغ نم ْتَقْلَط : لحلاب ٌرقأ دق جوزلا ناك ناو

 . ةلباقلا ةداهش طرشت هش : امهدنعو « هللا همحر ةفينح

  ayناتنس : لْمحلا .

 .قالطلا وهو ءاهيلع نتي اميف لبقث :ةدالولا "يف تبق اّمَل اهنألو

 «ةمات ةجحب الإ تبثي الف ا هللا همحر ةفينح يبألو

 «قالطلا ىح يف ةهظت الف «ةدالولا يح قح يف ةيرورض َنُهَتداهش نأل اذهو
 .اهنع كمني هنأل

 ةلباقلا ةداهش ريغ نم ْتَقْلَط :لبحلاب َرقأ دق ٌجوزلا ناك نإو) :لاق
eهللا . 

 اهاوعدل ؛ةجح نم ّدب ال هنأل ؛(ةلباقلا ةداهش طرتشُت :امهدنعو

 اا لغ يق س ايثداينكو «ثنجلا

 .ةدالولا وهو «هيلإ يضفي امب ٌرارقإ : لّبحلاب رارقإلا نأ :هلو
 .ةنامألا دَر يف اهّلوق لبقيف « ةنمّتؤم اهنوكب ّرقأ هنألو

 .(ناتنس :لّمحلا ٍةدم ٌرثكأو) :لاق

 نيتنس نم رثكأ نطبلا يف ئقبي ال دلولا» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل

 ."”لزمم لظب ولو

 هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوجت نأ ةّنسلا تضم» :يرهزلا نع ۳۳۳/۸ قازرلا

 .(نهبويعو ءاسنلا تادالو نم نهريغ

 .ئلع :خسُن يفو )١(

 در ل لوحتي ام ردق الو نيتتس ْئلع لمحلا يف ةأرملا ديزت ام» :ظفلب (۲)
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 و نا

 .رهشأ ةتس : هلقأو

 الوب تءاج نإف ءاهارتشا مث ءاهَقّلطف ءاهب لخدو هما جّوزت نمو

 . هّمّولي مل : الإو هَمِرَل : اهارتشا موي ذنم رهشأ ةتس نم لقأل

 .«اَربَس نشت ,هللصفو .هلمحو# :ئلاعت هلوقل ؛ (رهشأ و ةدلقا))

 لمحلل يقبف «5١/نامقل . ِنْيَماَع يف ُهَلصِفَو9# :لاق مث ء١٠/فاقحألا

 .رهشأ ةتس

 .نينس عبرأب رثكألا ُرَدَقُي :هللا همحر "* مفاشلاو

 ال لقعلا ذإ «””عامس هنلاق اهنأ رهاظلاو «هانيور ام هيلع ةجحلاو

 هيلإ يدتهي

 تءاج نإف ءاهارتشا مث ءاهَّقَّلطف ءاهب لخدو َهَمَأ جّوزت نمو) :لاق

 .(همزلي مل :الإو ءهَمِرَل : اهارتشا موي ذنم رهشأ ةتس نم لقأل رللوب

 .ءارشلا ىلع قباس قولعلا نإف «ةدتعملا دلو :لوألا هجولا يف هنأل

 برقأ ىلإ ثداحلا فاضي هنأل ؛ةكولمملا دلو :يناثلا هجولا يفو

 .هتوعد نم دب الف «هتقو

 .ًايعجر وأ ءًاعلخ وأ ءًانئاب ادحاو قالطلا ناك اذإ اذهو

 مكح هلو )۳۸۷٤(« ينطقرادلا ننس «(۲۰۷۷) روصنم نب ديعس ننس يف :«لزغمل

 .؟515/7 ةيارلا بصن رظنيو « عفرلا

 )١( ريبكلا يواحلا ١١/5١6.

 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نم يأ (؟)
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 ىلع تدهَشف «ينم وهف لو كنطب يف ام ناك نإ : هتَّمأل لاق نّمو
 .هدللو ٌمَأ يهف : ةأرما ةدالولا

 انآ : تلاقو «مالغلا مآ تءاجف «تام مث «ينبا وه : مالغل لاق نّمو

 . هناثري هبا وهو ,هثأرما ىهف : هثأرما

 نوكي ال نأ : سايقلاو «ناسحتسالا باوج اذه َلَعَج : «رداونلا» ىفو

 . ثاريملا اهل

 اهنأل ؛قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبثي :نيتنثا ناك اذإ امأ

 ال اهنأل ؛هّلبق ام ىلإ الإ قولعلا فاضي الف ا ةمرح هيلع تمرح
 ."ءارشلاب لیت

 «ينم وهف دلو كنطب يف ام ناك نإ :هيمأل لاق نّمو) : :لاق

 تشو ءدلولا نييعت ىلإ ةجاحلا نأل ؛(هدلو ٌمأ يهف :ةأرما ةدالولا ىلع
 .عامجإلاب «ةّلباقلا ةداهشب كلذ

 :تلاقو «مالغلا مآ تءاجف تام مث «ينبا وه :مالغل لاق نمو) : لاق

 ائر «هنبا وهو ,هتأرما ىهف : هثأرما انأ

 ال: نأ :ةرمايقلاو «ناسحشمالا باوج اذه عج :ةرداوتلا# فو

 حاكنلاب ُتبثي :حيحصلا حاكنلاب تبثي امك بسنلا نأل ؛(ثاريملا اهل نكي

 .حاكتلاب ًارارقإ هّلوق نكي ملف «نيميلا كلمبو «ةهبش نع ءطولابو «دسافلا

 .نيتنثلاب يأ (۱)

 :هريغ اجور حکنت یتح )۲(

 ٠٠١/۷. ةيانبلا .هللا همحر دمحم مامإلا يأ ()



 بسلا توب ۳0٦

 . اهل ثاريم الف : هل دلو ّمُأ تنأ : ةثرولا تلاقف «ةرح > اهنأ مّلعُي مل ولو

 اهنوكيو «ةيرحلاب ةفورعم تناك اذإ اميف ةلاسملا نأ +ناسحتسالا هجو

 .ةداعو ًاعضَو كلذل مّيعتملا يالا حاكتلاو «مالغلا م

 الف :هل وللو مآ تن : :ةثرولا تلاقف «ةرح + اهنأ مّلعُي مل ولو) :لاق

 يف ال «قرلا عقد يف ةجح رادلا رابتعاب ةيرحلا روهظ نأل ؛(اهل ثاريم

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ثرإلا قاقحتسا

FF 3F ب 



 oV ةناضحلا باب

 ةناضحلا باب

 هب قحأ نم دلولا باب

 .دلولاب قحأ ٌمألاف : نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو

 ةناضحلا باب

 هب قحأ نم دلولا باب
 2 2 2 0 ا

 يور اَمِل ؛(دلولاب قحأ مألاف :نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو) :لاق

 هل يرْجِحو «ءاعو هل ىنْطَب ناك :اذه ىنبا نإ !هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ

 ! ؟ينم هعزنَي هنأ هوبأ معَرو .ءاقيم هل يبدثو .ءاوح

 .«يجوزتت ملام هب قَحأ تنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
4< 

 .رظنأ اهيلإ عفدلا ناكف «ةناضحلا ىلع ٌردقأو «قفشأ مألا نألو
 ص صا 27 2 4

 لّسعو هش نم هل ٌريخ اهقير» :هلوقب هنع هللا ىضر قيدصلا راشأ هيلإو

 اوف اي كدنع

 قحأ نم دلولا باب :خسُن يفو هدب داكجلا باب :ناونعب خسن تءاج (۱)

 .هتبثأ ام وهو ءامهنيب خسنلا ضعب تَعَمِجو «؟هب

 رظني «حيحص هدانسإو «(1۷۰۷) دمحأ دنسم «(71715) دواد يبأ ننس (؟)

 ۲٤١/۲١. رينملا ردبلا

 نبا فنصم يف هانعمبو «ظفللا اذهب بيرغ :777/7 ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 ٠٠١/۳. رابخإلاو فيرعتلا )١7701(« قازرلا دبع فنصم )۱۹١۲۳(« ةبيش يبأ



 هب قحأ نم دلولا باب <«

 . تدب نإو بألا أ نم لو ٌمألا ماف : ّمَأ هل نكت مل نإف

 . تاوخألا نم لأ بألا ٌمأف : نكت مل نإف

 . تالاخلاو تاّمَعلا نم ئلْؤَأ تاوخألاف : ةّدَج هل نكت مل نإف

 .نورفاوتم نورضاح ةباحصلاو «هتأرما نيبو هنيب ةقرفلا تعقو نيح هلاق
 .ٌركَذَت ام ىلع ؛بألا ئلع ةقفنلاو

 .ةناضحلا نع رجعت ْتَسَع اهنأل ؛"'اهيلع هلا ريج الو

 نأل ؛(ْتدُّعَب نإو بألا ٌمأ نم ئلوأ ملا ُمأف :ّمُأ هل نكت مل نإف) :لاق
 .تاهمألا لّبَق نم ُدافتسُت ةيالولا هذه

 «تاهمألا نم اهنأل ؛(تاوخألا نم ئلوأ بألا ماف :””نكت مل نإف)
 :سالسلا ناري ر رحت اذهلو

 ."دالولل ؛ةقفش ٌرفوأ اهنألو

 ؛(تالاخلاو تاّمَعلا نم ئلوأ تاوخألاف :ةدَج هل نكت مل نإف) :لاق

 .ثاريملا يف صدق اذهلو «نيوبألا تانب َنهنأل

 .ةليمج ‹«مصاع مآ يه :هتأرماو ۳۳٤/۷ ةيانبلا .عامجإلا لحم لَحف يأ )١(

 .مألا مآ يآ (۳)
 .تاهمألا ثاريم نزرحي تاّدجلا يأ (5)

 .سدسلا تاهمألا ثاريم زرحُت يأ (5)

 .دلولل :خّسُت يفو ءدالولا لجأل يأ (0



 ۳0۹ هب قحأ نم دلولا باب

 . بألا نم تخألا مث مالا نم تخألا مث مأو بأل تخألا مدقُتو ةه + ھه ۶ 0 ل

 مث «تاوخألا ترب امك نلرو «تاّمَعلا نم ئلْؤأ تالاخلا مث

 . كلذك نلري تامعلا
 2 E 3 40 ر

 .اهقح طقس : ءالؤه نم تجوزت نم لکو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛بأل تخألا نم ئلوأ ةلاخلا :ةياور يفو

 ."ىدلاو :ةلاخلا»

 اهنأ 1١١: /فسوي .4 شعلا لع دَ حو 9 :لاعت هلوق يف ليقو
 .هتلاخ تناك

 .قفشأ اهنأل ؛(مأو بأل تخألا "'مدقُّتو) :لاق
04 04 0 

 .مألا لبق نم نهل قحلا نأل ؛(بألا نم تخألا مث ءمألا نم تخألا مث)

 .مألا ةبارقل ًاحيجرت ؛(تاّمّعلا نم ئلوأ تالاخلا مث)

 .مألا ةبارق مث «نّيتبارق تاذ حجر :هانعم «(تاوخألا "تلر امك َنلرَتيَو)
 رد وو ص 5
 .(كلذك نلزني تامعلا مث) :لاق

 .انيور اَمِل ؛(اهقح طقس :ءالؤه نم تجوزت نم لكو) :لاق

 ةلاخلا» :ظفلبو «(5171) يناربطلل ريبكلا مجعملا )۷۷١(« دمحأ دنسم )١(

 .(؟55494) يراخبلا حيحص يف :«مألا ةلزنمب

 عماجلا يفو :يلي ام ةلمجلا هذه ركذ لبق ۲۹۲ص يدتبملا ةيادب يف ءاج (؟)

 .ةلاخلا مث «بأل ةدجلا مث :- ۷١٠ص - ريغصلا

 .انگرن : خست يفو )۳(



 هب قحأ نم دلولا باب ۳1

 . دجلا اهجوز ناك اذإ ةّدجلا الإ

 هب مهالؤأف :لاجرلا هيف مصتخاف «هلهأ نم ةأرما يبصلل نكت مل نإف

 .ًابيصعت هيلإ مهبرقأ

 ارزش هيلإ ٌرظنّيو «"”ارْرَن هيطعُي :ًايبنجأ ناك اذإ مألا جوز نألو

 .رظَن الف

 «هيبأ َماَقَم ماق هنأل ؟("”دجلا اهجوز ناك اذإ ةّدجلا الإ) :لاق

 .هل ٌرظنَيف

 ىلإ ارظن ؛ةقفشلا مايقل ؛هنم مرحَم مِحَر وذ وه جوز لك اذكو

 .ةبيرقلا ةبارقلا
 هيدا ا يل ع 000 2 ر كول ی
 .لاز دق عناملا نأل ؛ ةيجوزلا تعفترا اذإ دوعي :جورتلاب اهقح طقس نمو

 5 و »ف ن 0 5

 مهالؤأف :لاجرلا هيف مصتخاف «هلهأ نم ةأرما ّيبصلل نكت مل نإف) :لاق

 يف بيترتلا فرع دقو «برقألل ةيالولا نأل ؛(ابيصعت هيلإ مهُبرقأ هب
5 )۳( 

 8 هعصوم

 نباو «ةقاتعلا ئلومك «مّرْحَم ريغ ٍةبصع ىلإ عقدُت ال ةريغصلا نأ ريغ

 .ةنتفلا نع ًازّرحت ؛معلا

 .ضفبملا رظنك «ضارعإ َرَظَن يأ :ًارْرَش ًارظ :هلوق ئنعمو «اليلق يأ )١(
 .جوز تاذ تناك نإو اهقح طقسي ال :دجلاب ةجوزتم ةدجلا تناك اذإ ينعي (؟)

 .۳۳۹/۷ ةيانبلا

 .حاكتلا ةيالوو «ثاريملا باب يف (۳)



 8١ هب قحأ نم دلولا باب

 سبلپو ‹«هدحو برشيو «هدحو لكأي ئتح مالغلاب قحأ ةدحلاو مألاو

 .هدحو ىجنتسيو .هدحو

5 1 4 4 7 0 4 4 4 4 

 «هدحو برشيو .هدحو لكأيف « ىتغتسي ٰیتح : (ريغصلا عماجلا» يفو

 .هدحو سبليو

 . صيحب ىتح ةيراجلاب ىحا ةدجلاو ماو < ضيحت ' تح ةيراحلاب ُرَحأ ةدحلاو ألا

 برشی ىتح مالغلاب قح و مالاو و ت كيو او كان ارفع ماعلا خا ةدهلاو ءالاز) لاق

 .هدحو يجنتسيو «هدحو سبلیو

 ا 4 ا و ا 5-4

 برشيو «هدحو لكأيف « ىلغتسي یتح :«““"ريغصلا عماجلا» ىفو

 .(هدحو سبلیو «هدحو

 .ءاجنتسالا ىلع ةردقلاب :ءانغتسالا مامت نأل ؛دحاو ئنعملاو

 لاجرلا بادآب قلختلاو بدأتلا ىلإ ٌجاتحَي :ىنغتسا اذإ هنأ :ههجوو
 .فيقثتلاو بيدأتلا ىلع ٌردقأ بألاو «مهقالخأو

 .بلاغلل ًارابتعا ؛نينس عبسب ءانغتسالا رق هللا همحر "!فاّصخلاو

 : صيخحب ىتح , ىح و م ډاو :ءانغتسالا دعب نأل ؟( ضيحت لرتح ةيراجلاب ٌوَحأ ةدجلاو ٌهألاو) :لاق

 :غولبلا دعبو ءٌرَدْقَأ كلذ ىلع ةأرملاو ءءاسنلا بادآ ةفرعم ىلإ ٌجاتحت

 .ئدهأو ئوقأ هيف بألاو .ظفحلاو نيصحتلا ىلإ جاتحت

 )١( 77ص ١.

 ) )۲ءريهشلا يفنحلا هيقفلا مامإلا «ينابيشلا فاّصخلا (ورمع) رمع نب دمحأ

 مالعألا .ها١5ت ءامهريغو «ليجلا باتكو «فاقوألا ماكحأ بحاص ..



۳Yهب قحأ نم دلولا باب  

 ت 2

 . ئهتشت ادح غلبت ئتح ةيراجلاب قَحأ : ةدجلاو مهلا ئويس نمو

 . ينغتسُت ىتح : ريغصلا عماجلا» يفو

 قح يف ةّرحلاك :تّقِتعُأ اذإ دلولا ٌمأو ءاهالوم اهقتعأ اذإ ةمَألاو

 . دلولا

 .دلولا يف ٌقَح قنعلا لبق امهل سيلو

 ؛ةوهشلا لح تحلب اذإ بألا ىلإ عفدت اهنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .ةنايصلا ىلإ ةجاحلا ققحتل
 .ئهتشُت ًادح غلبت ئتح ةيراجلاب قحأ :ةدجلاو ملا ئوس نمو) :لاق

 .(ينغتست ىتح :("”ريغصلا عماجلا» يفو

 الف ءةمدخلل "'هرجاؤت ال اذهلو ءاهمادختسا ىلع ٌرِدقت ال اهنأل

 ..ًاعرش هيلع امهتردقل ؛ةّدَجلاو مالا فالخب :"””دوصقملا لصحي

 قح يف ةرحلاك :تّقِتعَأ اذإ دلولا ٌمأو ءاهالوم اهقتعأ اذإ ةمَالاو) :لاق

 .قحلا توبث ناو ناترح امهنأل ؛(دلولا

 لاغتشالاب ةناضحلا نع امهزجعل ؛(دلولا يف قح قتعلا لبق امهل سيلو)

 .ىلوملا ةمدخب

 .۱۲۷ص )١(

 .ةريغصلا يأ (۲)

 .ميلعتلا وهو (۳)



 اا هب قحأ نم دلولا باب

 فأي نأ هيلع ُفاَحي وأ «َنايدألا لعب مل ام .ملسملا اهدلوب ٌقَحأ ةيمذلاو

 .ًرفكلا

 . ةيراجلاو مالغلل رايخ الو

 ُفاَخُي وأ ءنايدألا ٍلِقعَي مل ام ءملسملا اهدلوب قحا ةيمذلاو) :لاق

 .هدعب ررضلا لامتحاو «كلذ لبق رظنلل ؛(رفكلا فّلأي نأ هيلع

 .(ةيراجلاو مالغلل ٌرايخ الو) :لاق

 ةالصلا هيلع ّيبنلا نأل ؛ٌرايخلا امهل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 N ريخ مالسلاو

 نيبو هنيب هتيلختل ؟"”ةعّدلا هدنع نم ٌراتخي هلقع روصقل هنأ :انلو

 .رظنلا ققحتي الف «بعللا

 و
 .“اوريخي مل مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ حص دقو

.AT/Y ةيافك )١( 

 نئسو «(۲۲۷۷) دواد يبأ ننس يف امك ا همأ نيب دلولا ريخ يأ (۲)

 امك ءهححصو «راصتخاب )/١701( يذمرتلا ننسو )055٠0(« ئربكلا يئاسنلا

 .۸۲/۲ ةياردلا «ناطقلا نبا هححص

 .كرتلاو ةحارلا يأ (۳)

 نبا فنصم يف هانعمبو ءظفللا اذهب بيرغ :177/7 ةيارلا بصن يف لاق )٤(

 2٠١7/9 رابخإلاو فيرعتلا )١70١(« قازرلا دبع فنصم «(19177) ةبيش يبأ

 47/١. ةياردلا ءابيرق مدقتو



 هب قحأ نم دلولا باب ۳٤

 .ه ده هو. او ا. او او اواو ىو ىو. و هو هاو ين اهو هاهو يده GG هاو 4# هاه هله

 "هددها مهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دق :انلقف :ثيدحلا امأو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعدب َرظنألا رايتخال قفوف

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءًاغلاب ناك اذإ ام ىلع لَّمحُي وأ

3 3 2F 2F 

 مل ريغص امهل نبا ءاجف ءملسُت نأ هئأرما ْتَبَأو «ملسأ هنأ» :ثيدحلا يفف )١(

 «(77145) دواد يبأ ننس يف امك ««هيبأ ىلإ بهذف ءهردها مهللا :لاقو «هرّيخف «غلبي

 ةفالتخا هدنس يف ٠٠١/۳: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق نكل «487/7 ةياردلا «هريغو

 .لاقم هدانسإ يفو «لقنلا لهأ هتبثُي ال :رذنملا نبا لاقو «ةفلتخم ظافلأو ٌريثك



 1o ةقلطمل | جورخ يف لصف

 00 ئ

 ةقلطملا جورخ يف لصف

 .كلذ اهل سيلف : رصملا نم اهدلوب َجرخت نأ ةقلطملا تدارأ اذإو

 .هيف اهجّوزت جوزلا ناك دقو اهنطو لإ هب جرخت نأ الإ

 «"”ةقّلطملا جورخ يف لصف

 ئرقلا ىلإ اهدلو جارخإ مكُح نايبو
 اهل سيلف :رصملا نم اهدلوب جرحت نأ "”ةقّلطملا تدارأ اذإو) :لاق

 .بألاب رارضإلا نم هيف امل ؛(كلذ

 مزتلا هنأل ؛(هيف اهجّوزت جوزلا ناك دقو اهنطو ئلإ هب س نأ الإ)
 .اعرشو افرع هيف ماقما

 "”«مهنم وهف :ةدلبب لّهأت 0 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ذ “هب يبرحلا ريصي اذهلو

 راشأ :هيف جورتلا ناك دقو ءاهنطو ريغ رصم 0 جورخلا تدارأ نإف

 طقف .لصف :ئرخأ يفو «خسُت يف :ةقلطملا جورخ يف لصف :اذكه )١(

 .اهتدع ءاضقنا دعب يأ (۲)

 لک عرش يف :«ًاعبرأ لصيلف اهلهأ نم وهف :ردلب يف لّهأت نّم» :ظفلب (۳)
 ةالص لصيلف :رللب يف لّهأت نَم» :ظفلب )٤٤١( دمحأ دنسم يفو )457١(« راثآلا

 جوزت اذإ» :(07"7 يلعلا دصقملا) ىلعي يبأ دنسم يفو «فعض هدانسإ يفو ««ميقم

 .۸۲/۲ ةياردلا رظنيو ««اهلهأ نم وهف :ٍدلبب لجرلا

 .جورتلاب يأ (؟)



 ."”قالطلا باتك ةياور هذهو «كلذ اهل سيل هنأ الإ «2”باتكلا» يف

 يف دج ئتم َدقعلا نأل ؛كلذ اهل نأ «"”ريغصلا عماجلا» يف َرَكَذو
 .هناكم يف ميلستلا عيبلا بجوي امك «هيف هماكحأ بجوي :ناكم

 .دالوألا كاسمإ قح :كلذ ةلمج نيو
 افرع هيف ثكملل ًامازتلا سيل :ةبرُعلا راد يف جّمزتلا نأ :لوألا ُهْجَو

 .حصأ اذهو

 «حاكتلا دوجوو «نطولا :ًاعيمج نّيرمألا نم ب ال هنأ :لصاحلاو
 .توافت نّيرصملا نيب ناك اذإ هلك اذهو

 الف :هتيب يف تیبيو «هدلو عِلاطي نأ دلاولل ٌنكمُي ثيحب ءابراقت اذإ امأ

 .نيتيرقلا يف باوجلا اذكو «هب سأب

 ًارظَن هيف نأل ؛هب سأب ال :رصملا ىلإ رصملا ةيرق نم تلقتنا ولو
 .بألاب ٌررض هيف سيلو «رصملا لهأ قالخأب ُقَّلختي ثيح ؛ريغصلل

 اهل سيلف « “دالا لهأ قالخأب هِقّلْختل ؛ريغصلاب ٌررض :هسكع يفو
 )0 1 .ملعأ ئلاعت هللاو «كلذ

 ني ¢

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا باتك نم (۲)

 ١. 77ص (۳)

 .ئرقلا لهآ يأ (5)



 ضني ةقفنلا باب

 ةقفنلا باب

 ْتَمَّلس اذإ «ةرفاك وأ تناك ةملسم ءاهجوز ىلع ةجوزلل ةبجاو ةقفنلا

 .اهانكسو ءاهثوسكو ءاهتقفن هيلعف .هلزنم ىلإ اهسفن

 ةقفنلا باب

 اذ ةا وأ تناك هلم اهجوز لع هول ةبجاو ةقئثلا) لاق

 هاو ايرو ءاهقفن لعن كرم م اهنفن تمل
 .۷/ قالطلا .4ِدََس نِ قسوم قفل 8 :للاعت هلوق : كلذ يف لصألاو

 .۲۳۳/ةرقبلا .# فورم ن ب سکو نهق وزر هل ِدوُلَول اَلعوا :ئىلاعت لوقو

 مكيلع نهلو» :عادولا ةَجَح ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 "”«فورعملاب نهّتوسكو َنهقزر
 نس 2 و 4

 دوضقم: قب اسوبحم ناک نم لکو « سابتحالا ءازج ةقفنلا نألو

 .هيلع هتقفن تناك :هريغل

 «©9تاقدصلا ىف لياعلاو «ىضاقلا :"”هّلصأ

 .ىلإ :خسُت يفو )١(
 .(1718) ملسم حيحص يف هنع هللا يضر رباج ثيدح نم (۲)

 .هريغ ىلإ عجرت ةعفنمل ًاسوبحم ناك نم لصأ يأ (؟)
 يصولاو «يتفملاك «نيملسملا حلاصمل امهسفنأ اسّبَح امهنأل (5)



 ةقفنلا باب ۳۸

 .ًاعيمج امهلاح كلذ ىف رتبو

 .ةرفاكلاو ةملسملا اهيف يوتستف «""اهيف لصق ال لئالدلا هذهو

 .(ًاعيمج امهّلاح كلذ يف ربتعُيو) :لاق

 هللا همحر فاّصخلا ٌرايتخا اذهو : هللا همَّصَع فيعضلا دبعلا لاق

 .ىوتفلا هيلعو

 .راسيلا ةقفن بجت :نّيريموم اناك اذإ امهنأ :هريسفتو
 .راسعإلا ةقفنف :نّيَرسعم اناك نإو

 «تارسوملا ٍةقفن نود اهّتقفنف :"”رسوم جوزلاو «ةرسعم تناك نإو

 .تارسعملا ةقفن قوفو

 ”يعفاشلا لوق وهو «جوزلا لاح ٌربِتعُي :هللا همحر *يخركلا لاقو

 .//قالطلا .4 ءوِيْعَس ني ٍةعسوذ َقِفْنمِل # :ئلاعت هلوقل ؛هللا همحر

 يضر نايفس يبأ ةأرما دنهل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :لوألا هجوو

 ©!«فورعملاب كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يِزخ» :امهنع هللا

 .ةقلطم يه لب ءاهيف قرف ال يأ (۱)

 .هنع هللا يضر لاق :خسُت يفو (۲)

 .ريدقتلا بسحب :تلق .ًرسوم :خسُت يفو (۳)

 )٤( ةيانبلا .ةيفنحلا خياشم نم ٌريثك بهذ هيلإو «ةياورلا رهاظ وهو ۷/٠٠٠.

 ) )0ريبكلا يواحلا ٠٠٠/١٠١.

 )١715(. ملسم حيحص orl)» ,”؟11) يراخبلا حبحص قف



 4 ةقفنلا باب

 . ةقفنلا اهلف : اهرهم اهّيطعُي تح اهسفن ميلست نم تعنتما نإو 2 2 ل +

 . هلزنم ىلإ دوعت ئتح اهل ةقفن الف : ْتَرَشَت نإو

 هيلإ تمس نإو اهل ةقفن الف : اهب عّتمتسي ال ةريغص تناك نإو

 ال ةريقفلاو ءةيافكلا قيرطب بجت ةقفنلا نإف «ةقفلا وهو ءاهّلاح َربّتعا

 .ةدايزلل ئنعم الف «تارسوملا ةيافك ىلإ رقتفت

 يقابلاو «هعلسو رْدَقِب بّطاخُي هنأ «هبجومب لوقن نحف :"”صنلا امأو
 ۰ .هتمذ يف نيد

 .بجاولا وهو ءطَّسولا :فورعملاب :هلوق ىنعمو
 هنأ هللا همحر يعفاشلا هيلإ بهذ امك «ريدقتلل ئونعم ال هنأ نيتي هبو

 ا : طسوتملا یلعو ل :رسعملا ئلعو نادم :رسوملا ىلع

 .هسفن يف ًاعرش ردقتي ال :ةيافك بجو ام نأل لم

 وا ا
 ٍتئاف الك لَعِجُيف < هِل نم ىنعمل سابتحالا توف ناكف «قحب علم هنأل

 ی نأل ؛(هلزنم ىلإ دوعت تح اهل ةقفن الف :تَرَشَت نإو) :لاق

 .ةقفنلا بجتف «سابتحالا ءاج :تداع اذإو ءاهنم سابتحالا

 سابتحالا نأل «جوزلا تيب يف نيكمتلا نم تعنتما اذإ ام فالخب
 .ًاهرك ءطولا ىلع دقي جوزلاو «مئ

 .(هيلإ تمّلُس نإو اهل ةقفن الف :اهب ُعَتْمَت عتمتسي ال ةريغص تناك نإو) : لاق

 .//قالطلا .( ديس نّم ْةَحَس ود قِبل # :ئلاعت هلوق وهو )١(



 ةقفنلا اهلف : ةريبك يهو ءءطولا ئلع ٌرِوَقَي ال ًاريغص جوزلا ناك نإو
 . هلام ىف

 ٌلجر اهّبّصَع اذإ اذكو ءاهل ةقفن الف : نيد يف ةأرملا تسبح اذإو

 ةليسو نوكي ام :بجوملا سابتحالاو ءاهيف ىنعمل عاتمتسالا عانتما نأل

 .هنيب ام ىلع «ةضيرملا فالخب «دجوي ملو «حاكنلاب قحتسم دوصقم لإ

 دنع كولا نع ضوء اهنأل ؛2"”ةقفنلا اهل :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .نيميلا كليب ةكولمملا يف امك

 ضوعم نع ناضوعلا عمتجي الو «كلملا نع ضّوع رهملا نأ :انلو
 .ةقفنلا نود ًرهملا اهلف ءدحاو

 اهلف :ةريبك يهو ءءطولا ىلع ٌرِدَقَي ال ًاريغص جوزلا ناك نإو) :لاق

 راصف «هلبق نم ُرْجَعلا امنإو ءاهنم قّقحت دق ميلستلا نأل ؛(هلام يف ةقفنلا
 .نيئعلاو «بوبجملاك

 سابتحالا تْوَق نأل ؛(اهل ةقفن الف :نّيد يف ةأرملا تسبح اذإو) :لاق

 "نم سيلف :ةزجاع تناك ناب ءاهنم نكي مل نإو «ةلطامملاب اهنم

 .(اهب بهذف .ًاهْرَك لجر اهّبِصَع اذإ اذكو) :لاق

 .ةقفنلا اهل نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 )١( زيزعلا .ةيفنحلا لوقك ةقفنلا اهل بجت ال اهنأ هدنع حصألا ٠١/7".

 ) )۲.ةقفنلاب بلاطي الف «ببسلا جوزلا نم سيلف يأ



 ۳۷۱ ةقفنلا باب

 . اهل ةقفن الف ءٍمَرْحَم عم ْتَّجَح اذإ اذكو
 4 ها مو

 . ةقفنلا اهلف : جوزلا لزنم يف تضرم نإو

 ًايفاب لعجُيل ؛هنم سيل سابتحالا توف نأل ؛لوألا ىلع ئوتفلاو

 .ًاريدقت

 سابتحالا توف نأل ؛(اهل ةقفن الف رحم عم ْتَجَح اذإ اذكو) :لاق

 .اهنم
 ءٌرذع ضرفلا ةماقإ نأل ؛ةقفنلا اهل نأ :هللا همحر فسوي ىبأ نعو

 لف هلا نع ا ةا نود" فلا نفت دلع انكم قلو
 ؛مئاق سابتحالا نأل ؛قافتالاب «ةقفنلا بجت :جوزلا اهعم رفاس ولو - 34 30 4 5 0

 و 2

 اقا ءاركلا تجب لو ةرقشلا نو هريفحلا ةف تو اه تال
 و 0 ص

 سابتحالا توفل ؛عامجلا نم عنمي ًاضرم ناك اذإ اهل ةقفن ال نأ سايقلاو

 .عاتمتسالل

 ءاهّسَمَيو ءاهب سنأتسي هنإف «مئاق ""سابتحالا نأ :ناسحتسالا هجو

 .ضيحلا هبشأف «ضراعب عناملاو كيلا ظفر

 ۶ ت

 بجت :تضرم مث ءاهسفن تملس اذإ اهنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ميلستلا ققحتل ؛ةقفنلا اهل
 3 ت 5 ر

 .حصي مل ميلستلا نال ؛بجت ال :تّملس مث «تضرم ولو

 .عاتمتسالا :ةححصم ةخسن يفو )١(



VYةقفنلا باب  

 و ع و 0

 .اهمداخ ةقفنو ءارسوم ناك اذإ ةقفنلا جوزلا ىلع ضرفُتو

 . راحاو مداخ نم ٌرثكأل ضر الو

 نإو :هّلوق وهو «هيلإ ريشي ام «"”باتكلا» ظفل يفو «ٌنَسَح اذه :اولاق
 .جوزلا لزنم يف تضم

 .("اهيداخ ةقفنو ءًارسوم ناك اذإ ةقفنلا جوزلا ئلع ُضَرْفُتو) :لاق

 ضرفتو :"”خَسشلا ضعب يف َرِكذ اذهلو داخلا ةقفن نايب :اذهب دارملاو
 1 و 2

 .اهيداخ ةقفن ارسوم ناك اذإ جوزلا ىلع

 ا دب ل ا نم اذه هيلع تاو اهتبانك نأ 1: هوا

 دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ؛(رلحاو مداخ نم رثكأل ضَرقُث الو) :لاق

 هللا انتر

 ىلإ جاتحت اهنأل ؛نّيمداخل ضّرفُت :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .جراخلا حلاصمل رخآلا ىلإو «لخادلا حلاصمل امهدحأ

 .نينثا ىلإ ةرورض الف «نّيرمألاب موقي دحاولا نأ :امهلو

 .هسفن ماقم دحاولا ماقأ اذإ اذكف ءًايفاك ناك :هسفنب اهتيافك ئّلوت ول هنألو

 نم رسعملا مرلي ام :مداخلا ةقفن نم همّرلي ريموملا جوزلا نإ :اولاقو

 .ةيافكلا ىندأ وهو «هتأرما ةقفن

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .ةيراجلاو مالغلا ىلع قلطي :مداخلا :ظفل (1)

 .09/1/ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم خس يأ (۳)

 .مداخلا ةقفن بوجو هجو يأ )٤(



 ۳۷۲ ةقفنلا باب

 .هيلع ينيدّتسا : اهل لاقيو ءامهنيب ْقّرَفي مل : هتأرما ةقفنب َرَسعأ نمو و 7 u + ا 2

 مداخلا ةقفن بجت ال هنأ ىلإ ةراشإ :ًارسوم ناك اذإ :«باتكلا» يف هلوقو

 .حصألا وهو «هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو «هراسعإ دنع

 .هللا همحر دمحم هلاق امِل افالخ

 .اهسفن ةمدخب يفتكت دق يهو «ةيافكلا ئندأ رسعملا ئلع بجاولا ""نأل

 ينيدلتسا :اهل لاقُيو ءامهنيب قرف مل :هتأرما ةقفنب ٌرَسعأ نّمو) :لاق
 .(هيلع

 «فورعملاب كاسمإلا نع رجع هنأل ؛قرقي :هللا همحر "”ىعفاشلا لاقو

 نأل ؛ئلوأ لب ءةَّنعلاو بجلا ىف امك «قيرفتلا ىف هّبام ىضاقلا بونيف

 .ئوقأ ةقفنلا ىلإ ةجاحلا
 و ر وو ا ر

 اذهو ءررضلا يف ئوقأ لوألاو ءٌرخأتي اهقحو «لطبي هقح نأ :انلو

 .يناثلا نامزلا يف "يفوتستف «يضاقلا ضْرفب ًانْيَد ريصت ةقفنلا نأل

 وهو ءُدوصقملا وه امب قلي ال :حاكنلا يف عبات وهو ناك
 .دلاوتلا

 ةيانبلا .حصألا وه :فنصملا هنع لاق يذلا وهو «نسحلا ةياورل ليلعت اذه )١(
 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح “۷

 ٤٥٥/١١. ريبكلا يواحلا (۲)

 .نيدلا يأ :تلق .ئفوتسيف :لوهجملل ينبملاب ىرخأ خست يف تطبضو (۳)

 وهو «لوهجملا ةغيص ْىلع :قحلي ال : هلوق :هربخو «أدتبم :لاملا توفو عه

 .7551/1/ ةيانبلا .يعفاشلا مامإلا سايق نع باوج



VEةقفنلا باب  

 اهل ْمّمَت : هئمصاخف ءرسيأ مث ءراسعإلا ةقفنب اهل يضاقلا ئضق اذإو

 . ريموملا ةقفن

 ءاهل ءيش الف : كلذب هتبلاطو .اهيلع جوزلا قف مل ةدم ْتَضَم اذإو

 : اهنم رادقم ىلع جوزلا ,تحلاص وأ «ةقفنلا اهل ضَرَق يضاقلا نوكي نأ الإ

 .جوزلا ىلع ميرغلا ةلاحإ اهتيكمُي نأ :"”صرفلا عم ةنادتسالاب رمألا ةدئافو

 نود ءاهيلع ةبلاطملا تناك :يضاقلا رمأ ريغب ةنادتسالا تناك اذإ امأف
 .جوزلا

 مُمَت :هئمصاخف ءرسيأ مث «راسعإلا ٍةقفنب اهل يضاقلا ئضق اذإو) :لاق

 .(ريموملا ةقفن

 ديدقت :هب ىضق امو «راسعإلاو راسيلا "”فالتخاب فلتخت ةقفنلا نأل

 .اهقح مامتب ةبلاطملا اهلف :هلاح لّدبت اذإف «بجت مل ٍةقفنل

 ءيش الف :كلذب هتَبلاطو ءاهيلع جوزلا قني مل ةدم تضم اذإو) :لاق

 رادقم ىلع جوزلا تحلاص وأ «ةقفنلا اهل ضَرَف يضاقلا نوكي نأ الإ ءاهل
 .('يضم ام ةقفنب اهل 'ئيضقُيف : "اهتم

 الف «لبق نم رم ام لع ءاندنع ضوعب تسيلو لص ةقفنلا نأل

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .يضاقلا ضرف عم يأ )١(

 . بسحب : خس يفو )۳

 .اهيف : خست يفو (۳)



 Vo ةقفنلا باب

 ١ هى « وب 537 5 7> ٠
 تطقس : روهش ىصمو ‹ ةقفنلاب هيلع يضف ام دعب جوزلا تام نإو

 ن ر ت ےس ےس و

 .ءيش اهنم ْعَجْرَتْسُي مل : تام مث ِةَنَسلا ةقفن اهفلسأ نإو «ةقفنلا

 ىلكؤمب الإ كلملا ُبجوت ال ةبهلاك ءءاضقلاب الإ اهيف بوجولا مكحتسُي
 .ضبقلا وهو

 ةيالو نم ئوقأ :هسفن ىلع هتيالو نأل ءءاضقلا ةلزنمب :"”حلصلاو
 .ضوع هنأل ؛رهملا فالخب «"”يضاقلا

 :روهش "”تّضَمو «ةقفنلاب هيلع يضف ام دعب جوزلا تام نإو) :لاق
 .(ةقفنلا تطقس

 «توملاب طقست تالّصلاو «ةَّلِص ةقفنلا نأل ؛ةجوزلا تتام اذإ اذكو

 .ضبقلا لبق توملاب لطبت ةبهلاك
 الو ءءاضقلا لبق ةمذلا يف ًانْيَد ٌريصت :هللا همحر “”يعفاشلا لاقو

 .نويدلا رئاسك راصف « هدنع ضوء هنأل ؛توملاب طقست

 .هاّنيِب دق :هباوجو

 عج رتسي مل :تام مث) ءاهلجع يأ ء(ةنَسلا ةقفن اهم أ نإو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفيثح يبأ دنع اذهو «(ءيش اهنم

 .ةقفنلا نم ءيش ىلع اهجوز عم ةأرملا حلص يأ )١(

 :هحلص ناكف «فورعملاب يضاقلا همزلي ام قوف ةقفنلاب مزتلي نأ هل نأل (۲)

 .ئلوأ لب «ءاضقلا ةلزنمب

 ١ .روهش ٰیضَمو :خست يفو (۳)

 . ٤۲١/۸ نيبلاطلا ةضور ١167/7 بذهملا (5)



 ةقفنلا باب ۳۷٦

 2 2 ص ن چ

 . جوزلل : يّقب امو «ئضم ام ةقفن اهل بّسّتحُي : هللا همحر دمحم لاقو

 مو ف هع ا و 8
 . اهيف عابي ‹ هيلع نيد اهتقفتف .ةرح دبعلا جوزت اذإو

 «(جوزلل :يِقب امو «ئضم ام ةقفن اهل بسحب :هللا همحر دمحم لاقو)

 .هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو

 نيك انع افرع لجيش األ ؛ةرسكلا فال اذه راغ

 :هرْدقب ضوعلا لطيف «توملاب "”قاقحتسالا لطب دقو «سابتحالاب هيلع
 .ةلّتاقملا ءاطعو «يضاقلا قررك

 دعب تالصلا يف عوجر الو «ضبقلا هب لصتا دقو هلص هنأ :امهلو

 .ةبهلا يف امك ءاهيكح ءاهتنال ؛توملا

 .عامجإلاب ءاهنم ءيش ٌدَرتسُي ال :كالهتسا ريغ نم ْتّكَلَم ول اذهلو
 ال :هنود ام وأ ءرهشلا ةقفن ْتَضَبَق اذإ اهنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .لاحلا ٍمْكُح يف راصف ٌريسي هنأل ؛ءيش اهنم عَجرتسب

 .(اهيف ابي « هيلع نيد اهّتقفتف «ةرح دبعلا جوزت اذإو) :لاق

 دوجول ؛هتمذ يف بجو نيد هنأل ؛ئلوملا نذإب جوزت اذإ :هانعمو

 يف ةراجتلا نيدك «هتبقرب قلعتيف «ئلوملا قَح يف هوجو َرَهَظ دقو ( هببس
 .رجاتلا دبعلا

 .ةبقرلا نيع يف ال «ةقفنلا يف اهقح نأل ؛يددفي نأ ئلومللو

 /7717/١1. عومجمل ا(١1)

 .سابتحالا :خسُن يفو )1١(



 ۷ ةقفنلا باب

 . ةقفنلا هيلعف : ًالزنم هعم اهالوم اهاّوَبف ءةمأ ّرحلا جّوزت نإو

 . اهل ةقفن الف : اهئوبي مل نإو

 .تطقس :دبعلا تام ولو

 .ةَليص هنأل ؛حيحصلا يف ءلِتُق اذإ اذكو

 ؛(ةقفنلا هيلعف :ًالزنم هعم اهالوم اهآوبف ءةمأ حلا جّمزت نإو) :لاق

 .”سابتحالا ققحت هنأل

 .سابتحالا مدعل ؛(اهل ةقفن الف :اهتوبي مل نإو)

 .اهمدختسي الو «هلزنم يف هتيبو اهنيب يخي نأ :ةئوبتلاو

 .سابتحالا تاف هنأل ؛ةقفنلا تطقس :ةئوبتلا دعب اهمدختسا ولو

 ."”حاكنلا يف رم ام ىلع «ةمزال ريغ :ةثوبتلاو

 ال ٠ ةا طقست ال اعم دخ نأ ريغ نه اناجأ ةراخلا هك ولو

 aT رتسا نوكيل اهمولختسي مل

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةّمألاك :اذه يف دلولا ٌمأو «ةرّبدملاو

RR RF ا 

 .قيقرلا حاكن باب يف (1)



 لصف ۳۷۸

 لصف

 الإ ءهِلهآ نم دحأ اهيف هل سيل ءٍةدّرفم راد يف اهتكسي نأ جوزلا ئلعو
 . كلذ راتخت نأ
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 لصف

 ىتكسلا نايب يف

 E “راد يف اهتکسي نأ جوزلا ئلعو) :لاق

 .ةقفنلاك اهل بجتف ءاهتيافك نم ىنكسلا نأل ؛(كلذ َراتخت نأ الإ .”'هلهأ

 هل سيل :اهل ًاقح بجو اذإو «“ةقفنلاب ًانورقم ئلاعت هللا "”هبجوأ دقو

 ءاهعاتم ىلع ًابلاغ ُمأت ال اهنإف ءهب ٌررّضتت اهنأل ؛هيف اهريغ رشي نأ

 مل يأ ءاهافك :قّلَغ هلو ءدرفم رادلا نم تيب يف اهنكسأ ول هنأ :ًابيرق يتأيس )١(

 .رخآ ًاتيب جوزلا نم بلطت نأ اهل نكي
 :ةدرفم راد يف اهنكسي نأ جوزلا ئلعو :فلؤملا لوق ةدئاف ام :انه لاؤس يتأيو

 ؟ةيناثلا هترابع بسحب ءىزجي رادلا نم دحاولا تيبلا ناك اذإ

 .هتخأو هّمأك (۲)

 نص ريس ُتْيَح نم وكس » :هلوق يف ناكسإلا ئلاعت هللا بجوأ يأ (۳)

 .*/قالطلا 4در
 ًانورقم :لوقي نأ ةيادهلا ُبحاص جاتحي ناك ام :نايبلا ةياغ يف يناقتإلا لاق (5)

 دوعسم نبا ةءارق ىلع «قافنإلاب رمألاب نورقم ناكسإلاب رمألا يأ :هدارمو «ةقفنلاب
 .۳۷۲/۷ ةيانبلا رظنيو .هنع هللا يضر



 ۳۷۹ ٰیتکسلا نایب ىف

 .اهعم هتکسي نأ هل سيلف : اهريغ نم دلو هل ناک ناو

 .اهيلع لوخدلا نم اهلهأو «هريغ نم اهّدلوو ءاهّيَدلاو عَنمَي نأ هلو

 .اوراتخا يتقو يأ يف اهيالكو ءاهيلإ رظنلا نم مهعنمي الو

 ؛ كلذ ٌراتخت نأ الإ « عاتمتسالا نمو ءاهجوز عم ةرشاعملا نم كلذ اهعنميو

 .اهقح صاقتناب تيضر اهنأل

 ديب امِل ؟(اهعم هّنِكَسُي نأ هل سيلف :اهريغ نم دلو هل ناك نإو) :لاق

 دوصقملا نأل ؛اهافك :قَلَع هلو ءدرفم رادلا نم تيب يف اهنكسأ ولو

 .لصح دق

 لوخدلا نم اهّلهأو «هريغ نم اهدلوو ءاهيدلاو عتمي نأ هلو) :لاق

 .هِكْلِم لوخد نم عنملا قح هلف ءهكلِي لزنملا نأل ؛(اهيلع

N؛(اوراتخا وتقو يأ يف اهمالكو ءاهيلإ رظنلا  

 .ررض كلذ يف هل سيلو «مِحرلا ةعيطق نم "هيف اَمِل

 رارقلا نم مهعنمي امنإو «مالكلاو لوخدلا نم مهعنمي ال :ليقو

 .مالكلا ليوطتو «'' ”ثاَبَللا يف ةنتفلا ذإ «ماودلاو

 لوخدلا نم امهعنمي الو «نْيدلاولا ىلإ جورخلا نم اهعنمي ال :ليقو

 .حيحصلا وهو وسب ريدقتلا :مراحملا نم امهريغ يفو

 .مالكلاو رظنلا نم عنملا يف يأ )١(

 .ثنّللا يأ (۲)



 ىتكسلا نایب يف ۳۸۰

 ا » 0 0 2 ها وع

 ضرف : ةيجوزلابو ءهب فرتعُي لجر راي يف لام هلو «لجرلا باغ اذإو
 .هيدلاوو ءراغصلا هدلوو «بئاغلا ةجوز ةقفن لاملا كلذ يف يضاقلا

 :ةيجوزلابو «هب ُفرتعُي لجر دي يف لام هلو «لجرلا باغ اذإو) :لاق
 .(هيدلاوو ءراغصلا و «بئاغلا ةجوز ةقفن لاملا كلذ يف يضاقلا ضَرف

 ةيجوزلاب ّرقأ امل هنأل ؛هب فرتعي ملو .«كلذ يضاقلا َمِلَع اذإ اذكو

 اهقح جوزلا لام نم َدْخأت نأ اهل نأل ؛اهل ٍذحألا ىح نأ ًرقأ دقف :ةعيدولاو

 .هاضر ريغ نم

 ول هنإف ءانه اه اميس ال «هسفن قح يف لوبقم ليلا بحاص ٌرارقإو
 هيفا متعب ی یر نألا هور رک ۷ یا ا ا
 تبث اذإف «بئاغلا قوقح تابثإ يف مصخب ةأرملا الو هيلع ةيجوزلا تابثإ
 .بئاغلا ىلإ ئدعت :هقح يف

 .ةبراضم هدي يف لاملا ناك اذإ "اذكو

 .نيدلا يف باوجلا اذكو

 وأ ًاماعط وأ َريناند وأ مهارد ا سنج نم لاا ناك اذإ هلک اذهو

 تعرف
 جاتحُي هنأل ؛هيف ةقفنلا ْضَرَمُت الف :اهقح سنج فالخ نم ناك اذإ امأ

 .قافتالاب «بئاغلا لام ٌعابُي الو «عيبلا ىلإ

 .مل :خسُت يفو )١(

 .نيروكذملل ةقفنلا يضاقلا ضرفي اذكو يأ (۲)



 ۸۱1 ئتكسلا نایب يف

 .ءالؤهل الإ «بئاغلا لام ىف ةقفنب ىرضقي الو ءاهب ًاليفك اهنم ذخأيو

 ىلع اذكف ء«رضاحلا ىلع ابي ال هنألف :هللا همحر ةفينح يبأ دنع امأ

 .بئاغلا

 الف :هعانتما فرعي هنأل ؛رضاحلا ئلع "يضقي ناك نإ :امهدنع امأو

 ١ .هعانتما فرعي ال هنأل ؛بئاغلا ىلع يضقي

 تفوتسا امير اهنأل ؛بئاغلل ًارظن ؛("'اهب ًاليفك اهنم ذخایو) :لاق
 .اهثدع تضقناو «ججوزلا اهقّلط وأ «ةقفنلا

 «ةنيبلاب روضح ةئرو نيب مسق اذإ ”شاريملا نيبو “اذه نيب "قرف
 أ دنع ليفكلا هيثم اب الد تخ حا راول لعن ال. الرق هلو
 0 ٌمولعم اف «لوهجم هل لوفكملا كانه 00 ير 0
 .جوزلا

 ؛بقاغلل ًارظن“؛ةقفنلا اعاطعأ ام هللاب :اهفلخيو

 .(ءالؤهل الإ «بئاغلا لام يف ٍةقفنب يضقي الو) :لاق

 ناك اذهلو «يضاقلا ءاضق ليف دعا ءالؤه ةقفن نأ :وه قرفلا هجوو

 .مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق ناكف ءءاضقلا لبق اوذخأي نأ مهل

 .يضاقلا يأ )١(

 .ةقفنلاب يأ (۲)

 ./8/17 ةيانبلا .ةفينح وبأ مامإلا يأ (۳)

 .انه ليفكلا ذخأ يأ (5)

 .ليفكلا ذخأ كرت يف (0)



A۲ىنكسلا نایب يف  

Q4 ®»اه هاه هاه هاه هدو هاه هاه هاه هاه اه 4  HOGG HOG.٠ ٠.096 ها .٠ ىو. و و  

 ةلأسملا نأل ؛ءاضقلاب بجت امنإ مهتقفنف : :مراحملا نم مهريغ امأ

 ا ا ةينعتب

 ىلع ةنيبلا تماقأف «هب ارم نكي ملو «كلذب يضاقلا ملعَي مل ولو
 ىلع اهتقفن يضاقلا ضرقيل ةنيبلا تماقأف ءًالام فّلْخُي مل وأ «ةيجوزلا

 ءاضق كلذ يف نأل ؛كلذب يضاقلا يضقي ال :ةنادتسالاب اهرمأيو «بئاغلا

 .بئاغلا ىلع

 ىلع هيف ٌررض الو ءاهل ًارظن هيف نأل ؛هيف يضقي :هللا همحر رفز لاقو

 تفلح دخ ناو اهتح ذعار رفعت ول ف اغلا

 .'قدص دقف :لكت نإف

 .اهقح تبث دقف :ةنيب تماقأ نإو

 أ «ليفكلا نمضي :ترَجع نإو

 ةجاحل ؛بئاخلا ىلع ةقفنلاب ئضقُي هنأ ءاذه ىلع مويلا ةاضقلا لمعو
 ملف ءاهنع ٌعوجرم ليواقأ ةلأسملا هذه يفو «هيف دهتجم وهو «سانلا
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءاهركذن

 د6 FF ¢ 1 ع

 .ةأرملا لوق يأ (۱)



TAY لصف 

 لصف

 ناك ًايعجر ءاهنَدِع يف ئنكّسلاو ٌةقفنلا اهلف : هتآرما لجرلا َقَّلط اذإو
 .ًانئاب وأ قالطلا

, 
 لصف

 نيجوزلا قارتفا لاح ةقفنلا نايب يف

 ًايعجر ءاهتدِع يف ىنكسلاو ةقفنلا اهلف :هتآرما لجرلا َقَّلط اذإو) :لاق

 .(انئاب وأ قالطلا ناك

 .ًالماح تناك اذإ الإ «ةتوتُبملل ةقفن ال :هللا همحر '”يعفاشلا لاقو

 هل اع هلق اندم يي ئاق هدعب حاكنلا نألف :يعجرلا امأ

 ءظرلا

 اهنع هللا يضر سيق تدب ةمطاف نع يور ام :هلوق جوف :نئابلا امأو
 ةالصلا هيلع هللا لوس 2 ضرفي ملف ثالث يجوز ينقلط :تلاق اهنأ

 ."”ةقفن الو «ىنكس مالسلاو

 ئفوتملل بجت ال اذهلو «كلملا ئلع ةبرم يهو ءهل كلي ال هنألو

 .همادعنال ؛اهجوز اهنع

 )١548٠0(. ملسم حيحص (۲)



Aنيجوزلا قارتفا لاح ةقفنلا نايب ىف ٤ 

 .اهجوز اهنع ئفوتملل ةقفن ال

 :ولاعت هلوق وهو «صنلاب هانفرع انأل ؛ًالماح تناك اذإ ام فالخب

 .5/قالطلا .ةيآلا .4 َنُهَلَمَح َنْعَصي ىح ن نوكأ ل لو كنو

 قح يف مئاق سابتحالاو ءانركذ ام ىلع «سابتحالا ءازج ةقفنلا نأ :انلو

 ُبجتف ءدلولا ةنايصل ؛ةبجاو ٌهّدِعلا ذِإ «دلولا وهو «حاكتلاب دوصقم ٍمكُح

 .الماح تناك اذإ امك راصو «عامجإلاب «ئنكسلا اهل ناك اذهلو «ةقفنلا

 هنإف «هنع هللا يضر ٌرمع هدر اهنع هللا يضر سيق تنب ةمطاف ثيدحو

 فينك ملأ اقدم یوی وارا لوقب انين وار تاک دن ال لاق
 :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تعمس ءتّيسَن مأ ْتَظِفَح

 .ةدعلا يف تماد ام ئنكسلاو «ةقفنلا :ثالثلا ةقّلطمللا

 هللا يضر ةشئاعو ءٌرباجو ءرديز نب ةماسأو «يتباث نب ٌديز ًاضيأ هّدرو
 ."'وهنع

 «جوزلا قحل سيل اهسابتحا نأل ؛(اهُجوز اهنع ئفوتملل ةقفن الو) :لاق
 درب نع ارا نعم نأ رت لا اهم ًةدايح مارتا نوب رتا نال
 .هيلع اهّتقفن بجت الف «ضيحلا اهيف طرتشُي ال ئتح «هيف ىعارمب سيل :محرلا

 ْنِكَمُي الف «توملا دعب هل كلم الو ءئيشف ًائيش ْبجت ةقفنلا نألو
 .ةثرولا كلم يف اهباجيإ

 )١548٠0(. ملسم حيحص (۱)

 ."١9ص يعملألا ةينمو ۸۳/۲ ةياردلا رظني (۲)



 ۳۸0٥ نْيَجوزلا قارتفا لاح ةقفنلا نايب يف

 2 e هَ ت
 . اهل ةقفن الف : ةيصعمب ةأرملا لبق نم تءاج ٍةقرف لكو

 ىو يصر 1 و 0 00

 . اهّتقفن تَطَقَس : هللاب ذايعلاو ءتّدترا مث ءًثالث اهقّلط نإو
 . ةقفنلا اهلف : اهسفن نم اهجوز نبا تنكم نإو 8 E ۰ 3 0س ٠

 ليبقتو «ةدرلا لثم «(ةيصعمب ةأرملا لبق نم تءاج قرف لكو) :لاق و م ه0 0 3

 راصف ىح ريغب اهسفن ةسباح تراص اهنأل ؛(اهل ةقفن الف) :جوزلا نبا

 .ةزشان تناك اذإ امك "”ةكحلا

 .ءطولاب رهملا قَح يف ميلستلا دجو هنأل ؛لوخدلا دعب رهملا فالخب
 2 ه2 3 5 1

 ‹قتعلا رايخك «ةيصعم ريغب اهلبق نم ةقرفلا تءاج اذإ ام فالخبو

 كلذو «قحب اهسفن تسبح اهنأل ؛ةءافكلا مدعل قيرفتلاو «غولبلا رايخو
ESو او  

 .رهملا ءافيتسال اهسفن تسبح اذإ امك «ةقفنلا طقسي ال

 .اهتقفن تطقس :هللاب ذايعلاو «تّدترا مث ءاثالث اهقلط نإو) :لاق ها ي 3 0 5 5

 .(ةقفنلا اهلف :اهسفن نم اهجوز نبا تنكم نإو

 الو «ثالثلا تاقلطلاب تبثت ةقرفلا نأل ؛''”قالطلا دعب تّنكم :هانعم TN A نع مع ol كر PD) = هک

 ةقفن الو «بوتت تح سبح ةدترملا نأ الإ «نيكمتلاو دلل اهيف لَّمَع
 ا يرأس لا ل جوخ ع 8

 .ملعأ ئلاعت هللاو ‹قرفلا عقي اذهلف «سبحت ال ةنكمملاو ‹ةسوبحملل

RF RE FF 

 .اذإ امك راصف :ئرخأ يفو ءاذإ امك تراصف :خسُت يفو )١(

 .اهل ةقفن الف :قالطلا لبق ناك نإو «ثالثلا وأ نئابلا يأ (۲)



۳Aلصف ٦ 

0 8 

 لصف

 هكراشي ال امك .ٌدحأ اهيف هكراشي ال .بألا ىلع راغصلا دالوألا ةقفنو

 .ةجوزلا ٍقفن يف
 2 غ 5 7 2

 . هعضرُت نأ هّمأ ىلع سيلف : ًاعيرضر ريغصلا ناك نإو

 و 0

 لصف

 دالوألا ةقفن نايب ىف

 ال امك ؛ٌدحأ اهيف هكراشي ال «بألا لع راغصلا دالوألا ةقفنو) :لاق
a ١ 5 5 5 e ۰ 8 2 5هور اوم هرم و  

 .ةيآلا .( موسكو نهد هل دولولَلَعَو# :ىلاعت هلوقل ؛(ةجوزلا ةقفن يف هكراشي
 .بألا وه :هل دولوملاو «777 /ةرقبلا

 نأ ا امل یش ت نأ هما ناخ نلف" اعر نيعيعلا ناك نإ لاق
 .ةقفنلاك عاضرلا ةرجأو «بألا ئلع ةيافكلا

 .هيلع ربجلل ئنعم الف ءاهب رذعل هيلع ٌرِدقَت ال "'اهاسع اهنألو

 يأ :۲۳۳/ةرقبلا .# اهرب هدو اضن الل :ئلاعت هلوق ليوأت يف لبقو

 .اهتهارك عم ٌعاضرإلا اهمازلإب
 اذإ امأ «هّعرضرُت نم دجوي ناك اذإ كلذو «مكحلا نايب :انركذ يذلا اذهو

 .عاّيضلا نع يبصلل ةنايص ؛ عاضرإلا ىلع مالا ُرَبجُت :هعضرُ نم دجوي ال ناك

 .تّسع :خسُت يفو (۱)



 AV دالوألا ةقفن نايب يف

 و ا او
 هرب

 .زجي مل : اهدلو عضرتل هثدتعم وأ هتجوز يهو اهرجأتسا نإو

 .(اهدنع هعضرت نم بألا هل رجأتسيو) :لاق

 .هيلع َّرجألا نألف :بألا راجئتسا امأ

 .اهل "رجحلا نأل ؛كلذ تدارأ اذإ :هانعم :اهدنع :هلوقو

 ؛ ( زج مل :اهدلو عضرتل هّثلتعم وأ هتجوز يهو اهرجأتسا نإو) :لاق

 .ةنايد اهيلع قحَتسم عاضرإلا نأل

 اهنأ الإ «77* /ةرقبلا .* َّنَهَدَلْوَأ عض ٌتَدِلَوْلاَو # :ىلاعت هللا لاق

 ءاهتردق ْترهَظ :رجألاب هيلع ْتَمَدْقَأ اذإف ءاهزجع لامتحال "”ترِذع

 .هيلع رجألا ُدْعأ زوجي الف ءاهيلع ًابجاو لعفلا ناكف

 .مئاق حاكنلا نأل ؛ةدحاو ةياور «يعجر قالط نع ةدتعملا يف اذهو

 .ةياور يف «ةتوتبملا يف "”اذكو

 .لاز دق حاكنلا نأل ؛اهراجئتسا زاج :”ئرخأ ةياور يفو

 :حاحصلا راتخم .اهحتفو ءاحلا رسكب )١(

 .ءاضق يأ (0

 .زوجي ال يآ (۳)

 وهو :ه٤٤٠ ةخسن ةيشاح يف بتكو ۳۹٠/۷ ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يهو (4)

 .حيحصلا



A۸دالوألا ةقفن نايب يف  

 : اهريغ نم هل نبا عاضرإل هّثدّتعم وأ هتحوکنم يهو اهرجأتسا ولو

 ۰ .زاج : اهرجأتساف ءاهتدع تضقنا نإو ءزاج

 رج لثمب ملا تّيضرف ءاهريغب ءاجو ءاهرجأتسأ ال : بألا لاق نإف

 .قحأ يه تناك : رجأ ٍريغب تيضر وأ «ةيبنجألا

 . اهيلع جوزلا ِرَبجُي مل : ةدايز تسمتلا نإو

4 < ONO 
 . ماكحألا ضعب قح يف قاب حاكنلا نأ : ىلوألا هجو

 نم هل نبا عاضرإل هثدّدعم وأ هّنح وكنم يهو اهرجأتسا ولو) : لاق

 .اهيلع قحّتسم ريغ هنأل ؛(زاج :اهريغ

 :هنم اهدلو عاضرإل ينعي «(اهرجأتساف ءاهّتدع تضقنا نإو) :لاق

 .ةيبنجألاك تراصو «ةيلكلاب لاز دق حاكنلا نأل ؛(زاج)

 لثمب مالا تّيضرف ءاهريغب ءاجو ءاهّرجأتسأ ال :بألا لاق نإف) : لاق

 ناكف «قفشأ اهنأل ؛(َقَحأ يه تناك :رجأ ريغب تيضر وأ «ةيبنجألا رجا

 .اهيلإ عفدلا يف يبصلل رظنلا

 .هنع ررضلل ًاعفد ؛(اهيلع جوزلا بجي مل :ةدايز تسمتلا نإو)

 ل دووم الو اهدلوب هَدِلَو راستش ال :ئلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو

 يبنج الا ةرجأ نم اب ي لا .# ءورلوي .ةيسنجألا ةرجأ م رثكأ همازلإب ىأ «77"“ /ةرقبلا .€ ءوِرلَو

 .زاوجلا مدع يأ )١(

 .اهل هتداهشو اهيلإ هتاكز عفد مدعو «ئىنكسلاو ةقفنلا بوجوو «ةدعلا يهو قفز



 ۳۸۹4 دالوألا ةقفن نايب ىف

 ةقفن بجت امك ؛هنْيو ىف هَّقلاخ نإو هببأ ىلع ةبجاو ريغصلا ةقفنو

 . هنْيِد يف هنفلاخ نإو حوزلا ىلع ةجوزلا

 بجت امك ؛هنْيِد يف هّمَلاخ نإو هيبأ لع ةبجاو ريغصلا ةقئتو) لاق

 .(هنيِد يف هتفلاخ نإو جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن
 .انولت ام قالطإلف :دلولا امأ

 .هسفن ئنعم يف نوكيف «هؤزج هنألو

 سابتحالا ءازإب هنإف «حيحصلا ُدقعلا وه ببسلا نألف :ةجوزلا امأو

 «سابتحالا هيلع بترو «ةرفاكلاو ملسملا نيب دقعلا حص دقو «هب تباثلا

 .ةقفنلا هيلع تَّبِجوف
 ريغصلل نكي مل اذإ بألا ىلع ةقفنلا بجت امنإ :انركذ ام عيمج يفو

 «هسفن لام يف ناسنإلا ةقفن نوكت نأ لصألاف :لام هل ناك اذإ امأ «لام

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ًاريبك وأ ناك ًاريغص

3Fد6 د ¢  



 ا

 نإو ءارقف اوناك اذإ هتاّدَجو هدادجأو هّيوبأ ئلع َقِفنُي نأ لجرلا ىلعو
 . هنيد د هوفلاخ

 لصف

 ءابآلا ةقفن نايب ىف

 اوناك اذإ هتادجو هدادجأو هّيوبأ لع َقِفتي نأ لجرلا ئلعو) :لاق

 .(هنيد يف هوفلاخ نإو ءارقف

 «5١/نامقل .* اًوُرْعَم ايدل يف اَمُهَبِحاَصَو# :لاعت هلوقلف :ناوبألا امأ
E5 2 2 و  

 هللا معن يف شيعي نأ فورعملا نم سيلو «نيرفاكلا نيوبألا يف ةيآلا تلر

 دجلا ٌموقي اذهلو «تاهمألاو ءابآلا نم مهنألف :تاّدجلاو ٌدادجألا امأو

 .همدع دنع بألا ماقم

 .نيوبألا ةلزنمب «ءايحإلا هيلع اوبجوتساف «هئايحإل اوببست مهنألو

 نم لوا هلام يف هتقفن باجيإف :لام اذ ناك ول هنأل ؛َرقفلا ""طرشو

 .هريغ لام يف اهباجيإ
 .انولت امل ؛نيدلا فالتخاب كلذ عنتمي الو

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(



 ۳۹۱ ءابآلا ةقفن نايب ىف

 ءدادجألاو «نيوبألاو «ةجوزلل الإ نيّدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت الو

 .دلولا دوو .دّلولاو «تاّدجلاو

 ملسملا ىلع بجت ال اذكو «ملسملا هيخأ ةقفن ينارصنلا ىلع ُبجت الو
 . ىنارصنلا هيخأ ةقفن

 «نيوبألاو «ةجوزلل الإ نيّدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت الو) :لاق

 (دلولا دوو ءٍدَّلولاو «تادجلاو «دادجألاو

 هل رحل هافانا اهل ةجاو اهنا ءانركذ الف ار لا أ

 ا ف ف یف ملا او «ةتباث ةيئزجلا نألف اهريغ اما
 .هئزج ةقفن عنتمت ال :هرفكل هسفن ةقفن ةقمن عنتمت

2 

 0 نیلا يف اناقي نم نح يف لا

 ىلع بجت ال اذكو «ملسملا هيخأ ةقفن ةقفن ينارصنلا ىلع ُبجت الو) :لاق

 ©” صنلاب ثرإلاب ٌةقلعتم ةقفنلا نأل ؛(نارصنلا هيخأ ةقفن ملسملا

 اوناك نإو ملسملا ىلع مهّتقفن بجت ال :نييبرح اوناك اذإ مهنأ الإ

 نع انيهت اال ؟ نينمأتسم

 اک ر e :یلاعت لاق دقف (۱)

 TS هل نل مي طق غدت أ رورو
 هلو رکو نق وجرح نيڌلآ يف وق 1

 4 212 فرز 04

 رخ باراک رب قت رک ل یب ےک اره
 .4- ۸ ةنحتمملا .( ومل

 نيب ثرإ الو «۲۳۳/ةرقبلا .€ َكِلَك ل لَم ثراوأأ لَو # :ئلاعت هلوق وهو (؟)

 ۳۹۹/۷ ةيانبلا .رخآلا ىلع امهددحأ ةقفن بجت الف «يمذلاو ملسملا



 ءابآلا ةقفن نايب ىف ۳4۲

 دحأ هيوبأ ةقفن هن يف دلولا كراشي الو

 تناك وأ ءًاريقف ًاريغض ناك اذإ مر مجد يذ لكل Ey ةقفنلاو

 .ىمعأ وأ ًانِمَر ءًاريقف ًاركذ ناك وأ «ةريقف ةغلاب ةأرما

 ©7ثيدحلاب ؛ةيمرحملاو ةبارقلاب قلعتم هنأل ؛كلملا دنع قتعلا فالخب

 كلم ٌماودو دكا :نيدلا يف قافتالا عمو «ةلصلل ةبجوم ةبارقلا نألو
 لصأ :ئلعألا يف انربتعاف «ةقفنلا نامرِح نم ةعيطقلا يف ْئلعأ نيميلا
 .اقرتفا اذهلف «ةدكؤملا ةلعلا :ئوندألا يفو «ةلعلا

 قف ًاليوأت ل نأل ؛(دحأ هيوبأ ةقفن ىف دلولا راشي الو) :لاق

 .هريغ لام يف امهل ليوأت الو «“”صنلاب دلولا لام

 .هيلع امهتقفن قاقحتساب ىلوأ ناكف ءامهيلإ سانلا برقأ هنألو

 ؛ حيحصلا وهو «ةياورلا رهاظ يف ةّيوَسلاِب ثانإلاو روكذلا ىلع يهو

 امهيلمشي عملا نأل

 وأ ءًريقف ًاريغص ناك اذإ ِمَرْحَم ٍمِحَر يذ لكل ةبجاو ةقفنلاو) :لاق
 ىف ةلصلا نأل ؛«ىمعأ وأ ًانِمُز ءأريقف ًاركذ ناك وأ «ةريقف ةغلاب ةأرما تناك

 «(«هيلع قّتع : :هنم مَرْحَم مر اذ كلم نم : :ملسو هيلع اللا قلتم و رخو

 .ًابيرق قاتعلا باتك يف هجيرخت : 3 يتأيسو

 .ةلعلا يف داحتالا عم ةبارقلا يهو (۲)

 .نيوبألا يأ (۳)

 حيحص يف وهو «دودحلا يف يتأيسو ««كيبأل كلامو تنأ» :ثيدح وهو (5)

 هدانسإو «(۲۲۹۱) هجام نبا ننس «(۳۰۳۵) دواد يبأ ننس .(۳۰۳۵) نابح نبا

 .7/ الاله / ةيارلا بصن رظنيو 25١١/4 يرابلا حتف يف امك «حيحص



 4۳ ءابآلا ةقفن نايب ىف

 . هيلع بجو ‹«ثاريملا رادقم ىلع كلذ بجيو

 00 : اثالثأ هيوبأ ئلع ِنِمّرلا غلابلا ين نبالاو ءةغلابلا ةنبالا ةقفن بجتو

 .مَرْحَم مر اذ نوکی نأ :لصافلاو «ةديعبلا نود ؛ةبجاو :ةبيرقلا ةبارقلا

 .۲۳۳/ةرقبلا .€ كلذ ُلْثِم ِثراَوْلَأ لَعو# :ئلاعت هللا لاق دقو

 يذ ثدراولا ئلعو :هنع هللا يضر "'دوعسم نب هللا دبع ةءارق يفو
 .كلذ لثم مّرْحَملا مِحّرلا

 ؛ ةجاحلا ةرامأ :معلاو ةنامّرلاو ةثونألاو ٌرْكّصلاو «ةجاحلا نم الب ال مث

 :هبسكب يف :بسكلا ىلع رداقلا نإف ءزجعلا ققحتل

 عفدب ٌرومأم دلولاو «بسكلا بَ امهقحلي هنأل ؛نيوبألا فالخب

 .بسكلا ئلع امهتردق عم امهتقفن بجتف ءامهنع ررضلا

 صيصنتلا نأل ؛(هيلع ٌرّبجيو «ثاريملا رادقم ىلع كلذ بجيو) :لاق

 .رادقملا رابتعا ىلع ةيبنت :ثراولا ىلع

 .قحتسم قح ءافيإل :ربجلاو معلا :مرْعلا نالو

 اثالثأ هيوبأ ىلع نِمَرلا غلابلا نبالاو ءةغلابلا ةنبالا ةقفن بجتو) :لاق

 يفسنلاو 27١4/0 طوسبملا يف يسخرسلا :هنع هللا يضر هنع ًاضيأ اهركذو )١(
 هل اهازعو ءةروهشم يهو 1٤/۳: قئاقحلا نبيبت يف لاقو 2196/١ هريسفت يف

 اهازع ۰۰۹/۸ (۱۹۲۹۸) يف هنكل ٥٤١۳/۱١ (؟6١5/) ديرجتلا يف يرودقلا

 ءةياردلاو «ةيارلا بصن بحاص 2 هذه جيرختل ضّرعتي ملو «بعك نب أل

 2٠٠١/7 رابخإلاو فيرعتلا يف اهل ضّيبو ۲۲٤/٤ ريدقلا حتفو 0749/1 ةيانبلاو

 .اهيلع فقأ ملف «ًاريثك تثحب دقو :تلق .اهجّرخي ملو



 ءابآلا ةقفن نايب ىف ۳4٤

 . ثلثلا ملا ىلعو «ناثلثلا بألا ىلع

 نسحلاو فاّصَخلا ةياور وه هَرَكَذ يذلا اذه : فيعضلا ٌدبعلا لاق
 . یلاعت هللا امهمحر

 .بألا ىلع ةقفنلا لك : ةياورلا رهاظ يفو

 اذه ىلع امهل ثاريملا نأل ؛(ْثْثلا مألا ئلعو ءناثلثلا بألا لع
 .رادقملا

 “حلاو فاّصَخلا ةياور وه هَركَذ يذلا اذه :فيعضلا دبعلا لاق)
 ا ااا

 ولآ َعَول :ئلاعت هلوقل ؛(بألا ىلع ٍةقفنلا لك :ةياورلا رهاظ يفو
 .777* /ةرقبلا ءةيآلا .€ موسكو فدي هل

 و

 وا يف بألل تعمتجا هنأ : :ىلوألا ةياورلا ىلع قْرُفلا هجوو

 .هتقفنب ص تخاف «هرطف ةقدص هيلع تبجو ئتح «ةنؤمو

 .مألا هكراشتف «هيف ةيالولا مادعنال ؛ٌريبكلا كلذك الو

 مألا ىلع ريغصلا ة ةقفن نوكت ئتح «ثاريملا ُرْدَق ٌربتعُي :دلاولا ريغ يفو
 .ًاثالثأ ٌدجلاو

 ءًاسامخأ تارسوملا تاقّرفتملا تاوخألا ىلع رسعملا خألا ةقفنو

 نب دمحأ ريهشلا مامإلا وهف فاصخلا امأو ءه5١٠ت «دايز نب نسحلا يأ )١(

 .ه۲ ٦٭ت «(رمع) ورمع



 ۳۹0 | ءابآلا ةقفن نايب ىف

 .نْيدلا يفالتخا عم مهئقفن بجت الو

 .ريقفلا ىلع بجت الو

 «هدارحإ ال «ةلمجلا يف ثرإلا ةيلهأ َربتعملا نأ ريغ «ثاريملا رْدَق ىلع
 هاریمو «هلاخ ىلع هُقفن نوكت :مع ناو لاخ هل ناك اذإ ا نإف

 ع
 ءثرإلا ةيلهأ نالطبل ؛(نيدلا فالتخا عم مهتقفن بجت الو) :لاق

 .هرابتعا نم دب الو

 نع اهب وعو ج يمت اال فا لع ب الوز لف
 !؟هيلع قست فيكف «هريغ

 ىلع مادقإلاب اهمزتلا هنأل ؛ريغصلا هردلوو ءةجوزلا ٍةقفن فالخب
 .ناسعإلا اهلثم يف لمعي الو ٠ "اهنود مظتنت ال "”حِلاَصَملا ذِإ ءدقعلا

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يور اميف «باصنلاب ٌردقم راسيلا مث

 هلايعو هسفن ٍةقفن ىلع لضم امب هّرَدق هنأ :هللا همحر رامحم نعو
 يف ربتعملا نأل ؛موي لک مئادلا هيْنسَك نم كلذ ئلع لتضفي امب وأ اري
 .ريسيتلل هنإف «باصنلا نود «ةردقلا وه امنإ :دابعلا قوقح

 ."ةقدصلا نامرِح باصن باصنلا كل «لوألا ىلع ئوتفلاو

 .دصاقملا :خسُت يفو )١(

 .ةقفنلا نود يأ (۲)



 ءابآلا ةقفن نايب يف “3

 . هيوبأ ةقفنب هيف ىرضق : لام بئاغلا نبالل ناك اذإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج : هتقفن يف هعاتم هوب عاب اذإو

 و رس ت 3

 .زجي مل : راقعلا عاب نإو

 .سايقلا وهو هلك كلذ ٌروجي ال : امهلوق يفو

 ايب دقو «(هيوبأ ةقفنب هيف يضف :لام بئاغلا نبالل ناك اذإو) :لاق
 1 .هيف هجولا

 «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج :هتقفن يف هعاتم هوبأ عاب اذإو) :لاق

 .ناسحتسا اذهو
o2 م 

 .رجي مل :راقعلا عاب نإو) :لاق
2 7 

 ؛هل ةيالو ال هنأل ؛(سايقلا وهو «هلک كلذ رۇ ال :امهلوق يفو

 يف عيبلا كلمي الو ٠ ""هترضح لاح كلمّي ال اذهلو «غولبلاب اهعاطقنال
 .ةقفنلا يف "مألا كلمت ال اذكو «ةقفنلا ئوس «هل نيد

 .نبالا ةرضح لاح غلابلا هنبا لام عيب بألا كلمي ال يأ (1)

 : ٤٠٤/۷ ةيانبلا يف لاق نكل :تلق .ةقفنلا يف هعاتم عيب مألا كلمت ال يأ (۲)

 امإف «نيوبألا عيب زاوج نم يرودقلا هركذ اًمِلو «ةيضقألا يف َرَكَذ اَمِل فلاخم اذهو»

 ؛بألاك ميبلا مألا كلمت :يرودقلاو ةيضقألا ةياور يف :ناتياور ةلأسملا يف نوكي نأ

 .ءاوسلا ىلع ةقفنلا قاقحتسا يف امهو ءامهعمجي ةدالولا ينعم نأل

 نكل «عيبي يذلا وه بألا نأب ًالوؤم يرودقلاو ةيضقألا يف ام نوكي نأ امإو

 :لمكألا لاق .امهيلإ دوعت عيبلا ةعفنم نإ ثيح نم امهيلإ عيبلا فاضأف ءامهتعفنمل

 ها .«ئفخي ال ام ىلع لوألا وه ٌرهاظلا :تلق ءرهاظلا وهو



 ۳4۷ ءابآلا ةقفن نايب يف

 . اًتَمْضَي مل : هنم اقفنأف «هيوبأ دي يف لام بئاغلا نبالل ناك نإو

e 0َنِمَض : يضاقلا نذإ ريغب امهيلع ققنأف يبنجأ دي يف لام هل ناک نإو ص ت )7 . 

 الأ «بئاغلا لام يف ظفحلا ةيالو بألل ك : هللا همحر ةفينح يبألو

 .هتقفش روفول 'ولوأ بالاف «كلذ يصولل نأ ئرت

 .اهسفنب ةصحم "'اهنأل ؛ٌراقعلا كلذك الو «ظفحلا باب نم :لوقنملا يبو

 فرصتلا يف ًالصأ مهل ةيالو ال هنأل ؛براقألا نم بألا ريغ فالخبو
 .ربكلا دعب ظفحلا ىف الو ءرغصلا ةلاح

 و

 ءافيتسالا هلف :ةقفنلا وهو «هّقح سنج نم نمثلاو «بألا عيب زاج اذإو
 .ةيالولا لامكل ؛زاج :ريغصلا ىلع لوقنملاو َراقعلا عاب ول امك «هنم

 نخ نماهتأل ؛ هتقفن هنم ّدخأي نأ هل مث

 مل :هنم اقفنأف «هيوبأ ع لي يف لا بئاغلا نبالل ناک نإو) :لاق

 ام غ داقلا ريق ةيساواميقتفل انأل ا اف عا امينألا اًنمضَي

 ل رم

 :يضاقلا .نذإ ريغب امهيلع قَفنأف «يبنجأ دي يف لام هل ناك نإو) :لاق
 ءريغ ال ظفحتلا ىف بئان هنآل ؛ ةيالؤ يغب ريغلا لام. ىف فرصت هنأل نمف

 .هتيالو مومعل ؛ٌمِزلم هَرمأ نأل ؛يضاقلا رمأب ناك اذإ ام فالخب

 «نامضلاب هَكَّلَم هنأل ؛ضباقلا ىلع مجري ال :يبنجألا َنِمَض اذإو

 .هب ًاعربتم ناك هنأ َرَهظف

 .ثينأتلا ءاج انه نمو «ةعيضلاو رادلاو ضرألا ىه :راقعلا ()



 ءابآلا ةقفن نايب يف ۳۹۸

 تَضَمف «ةقفنلاب ماحرألا يوذو «نّيدلاولاو ءدلولل يضاقلا ئضق اذإو

 .هيلع ةنادتسالاب يضاقلا ٌنذأي نأ الإ «تَّطَقَس :ٌةدم

 «ةقفنلاب ماحرألا يوذو «نيدلاولاو ءدلولل يضاقلا ئضق اذإو) :لاق

 ال ىتح «ةجاحلل ةيافك بجت ءالؤه ةقفن نأل ؛(ْتَطَقَس د

 .ةدملا يضَمب تلصح دقو «راسيلا عم بجت

 ءاهراسي عم بجت اهنأل ؛يضاقلا اهب ئضق اذإ ةجوزلا ةقفن فالخب
 .ئضم اميف ءانغتسالا لوصحب طقست الف

 ةيالو هل يضاقلا نأل ؛(هيلع ةنادتسالاب يضاقلا َنذأي نأ الإ) :لاق

 يِضُمب طقست الف «هتمذ يف ًانْيَد ٌريصتف «بئاغلا رمأك هّنذِإ راصف ءةماع

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةدملا
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 اضف

 .هدلبعو هِتَمَأ ىلع َقفنُي نأ ئلوملا ئلعو
 .اقفنأو ءابستكا : بسك امهل ناكو «عتتما نإف

 .امهتقفن وأ ءامهعيب ىلع ئلوملا ٌربجأ : بمسك امهل نكي مل نإو

 ئ

 لصف

 ةَمألاو دبعلا ىلع ةقفنلا يف

 .(هرلبعو ِهَِمأ ىلع َقِفنُي نأ ئلوملا ئلعو) :لاق
 هللا مهَلَعج ؛مكئاوخإ مهنإ» :كيلامملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 الو ءَنوُسَبْلَت امم مهول .نولكأت امم مهوُمِعْطَأ Sa ٠ لعن

 .0"2هللا دابع اوبْذَعُ

 ًارظن هيف نأل ؛(اقفنأو ءابستكا :ٌبْسسَك امهل ناكو «عّتتما نإف) :لاق

 .كلاملا كلم هيف ئقبيو «ًايح كولمملا اوقبي اوتح ‹نيبناجلل

 ٌرَجاؤي ال ةيراج وأ ءًانِمَر ًادبع ناك نأب (بْسَك امهل نكي مل نإو) : لاق

 .("”امهتقفن وأ ءامهعيب ىلع ئلوملا بج -أ) :اهلثم

 .ظافلأ ةدع هلو «(1771) ملسم حيحص «(7056 «۳۰) يراخبلا حيحص )١(

 يفو ءه5549و «ه ۱۳ يرودقلا خست مدقأ يف تبثم :امهتقفن وأ :هلوق (۲)

 «ه077 يدتبملا ةيادب نم ٍةخسن مدقأ يف كلذكو 294١/6 ةرينلا ةرهوجلا ةخسن

 .تاناويحلا ىلع قافنإلا ىلع رابجإلا يف فالخلا ركذ فنصملا مالك يف يتأيسو



 ةمألاو ٍدبعلا ىلع ةقفنلا يف 3

 ّقَح ءاقبإو ءامهقح ءافيإ عيبلا يفو «قاقحتسالا لهأ نم امهنأل

 .فلخلاب ئلوملا
 ءانركذ ام ىلع ءاريخأت ناكف ءانيد ريصت اهنأل ؛ةجوزلا ةقفن فالخب

 .ًالاطبإ قاف: ايد ريصت ال كرلمملا ةققتو

 ٌربجي الف «قاقحتسالا لهأ نم تسيل اهنأل ؛تاناويحلا رئاس فالخبو

 ةالصلا هيلع هنأل ؛الاعت هللا E o ءاهتقفن ىلع

 .كلذ هيفو «"ناويحلا بيذعت نع ئهن مالسلاو

 .هتعاضإ هيفو «لاملا ةعاضإ نع ئهنو

 .ربجي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «”"انلق ام حصألاو
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 )١( يراخبلا حيحص ) »)۳١٠١رينملا ردبلا رظنيو ۲١/٠٤١.

 (o4۳). ملسم حيحص c(4) يراخبلا حیحص قفز



 ١ قاّتعلا باتك

 قاتَعلا باتك

 . هِكْلِم يف ءلقاعلا «غلابلا ءّرحلا نم حصي قلا

 قاتعلا باتك

 .هيلإ بودنم فرصت :قاتعإلا

 ىلاعت هللا قتعأ :ًانمؤم قتعأ ملسم امّيأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .«رانلا نم هنم ًاوضع هنم وضع لكب
 ةلباقم َقَقَحَتَل ؛ةمألا ةأرملاو ءدبعلا لجرلا َقِيعُي نأ اوُيحتسا اذهلو

 .ءاضعألاب ءاضعألا

 .(هِكْلِم يف «لقاعلا «غلابلا «رحلا نم حصي ّقِْعلا) :لاق

 .كولمملل كلم الو «كلملا يف الإ حصي ال قتيلا نأل :ةيرحلا "”طرَش

 ال اذهلو ءارهاظ ًاررض هنوكل ؛هلهأ نم سيل يبصلا نأل :غولبلاو

 هيلع يللا كلم

 : غلابلا لاق ول اذهلو «فّرصتلل ٍلهأب سیل نونجملا نأل :لقعلاو

 .هلوق لوقلاف : :يبص انأو تقتعأ

 ارهاق ناك وج ونوس انا تعأ - ”ريتجلا لاق اذإ اذكو

 .ةيفانم ٍةلاح ىلإ دانسإلا دوجول

 )١( ملسم حيحص 56 ك1 يراخبلا حيحص )16١9(.

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (؟)

 .قتعملا :خسُن يفو (۳)



 قاّتعلا باتك ۲

 ص من 0 ص چ 0# + فنا و

 وأ ءٌررحم وأ «قيتع وأ «قتعم وأ ءرح تنأ : ِهِتَمَأ وأ هدبعل لاق اذإو
 .وني مل وأ «قتعلا هب ئون ءَقَتَع دقف : كثقتعأ دق وأ ,«كّنرَرح دق

 قم قتعَي : قيتع اي رايا هل لاق ولو

 ؛ حصي ال :تْمَلَتحا اذإ رح وهف هكلمأ كولمم لك :يبصلا لاق ول اذكو

 مرام وقل هاب سل
 د ريغ دي تا واح «هكلِم يف ٌدبعلا نوكي نأ دب الو

 .«مدآ ربا هكِلمَي ال اميف نع ع ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ هع

r و رحم وأ ( قينع وأ عم وأ ءارح تنأ :هتمأ وأ هديل لاق اًذإَو) لاق 

 .(وني مل وأ «قتعلا هب ئون ءَقّتَع دقف :كتقتعأ دق وأ «كُترّرح دق وأ

 فا ان ركو ارش ةف اسا هالا هش ير افلا هذه نآل
 .ةينلا نع كلذ

 تافرصتلا يف ذ ءاشنإ لعُج دقف ءرابخإلا يف ناك نإو "”عضولاو

 .امهريغو عيبلاو قالطلا يف امك «ةجاحلل ؛ةيعرشلا

 قدص :لمعلا نم رح هنأ وأ «لطابلا َرابخإلا هب ْتْيَنَع :لاق ولو
 :رهاظلا فالح هنأل ؛ ءاضق نبدي الو «هليَتحُي هنأل ةنابد

 ٌحيرص وه امب ءادن هنأل ؛(قِيعَي :قيتع اي رح اي :هل لاق ولو) :لاق
 .روكذملا فصولاب ئدانملا راضحتسال وهو «قتعلا يف

 5١(. 517/) هجام نبا ننس

 .ةغللا لصأ يف ظافلألا هذه عضو يأ (۲)



 عى قاتعلا باتك

 وأ .كئتبقر وأ .كّهجو وأ رح كسأر :لاق ول كلذكو :لاق

 . رح كجرف : هتمأل لاق وأ كدب

 « هتهج نم تبث هنأو «هيف فصولا قيقحت د: ىضتقيف ( هئقيقح وه اذه

 ا اا نإ دعب نمار لبو عا اف تده توك فتن

 هِمَلَع مساب مالعإلا هدارم نأل رح اي :هادان مث ارح :هاّمس اذإ الإ

 .هب هبقل ام وهو

 .قتعي :اولاق :””رحلا :ب هبقل دقو «( ”ةازآ اي :ةيسرافلاب هادان ولو
 5 00 02 5 69 1 ١

 .فصولا نع ارابخإ ربتعيف هيلع مساب ءادنب سيل هنأل ؛ هسكع اذكو

 كدب وأ «كّتبقر وأ كهجو وأ رح كسار :لاق ول كلذكو) :لاق
o 7 5ندبلا عيمج نع اهب ربعي ظافلألا هذه نأل ؛(رح ٍكُجْرف :هِتَمأل لاق وأ 07 5 8 » 

 . 7 ٠
 .قالطلا يف رم دقو

 فالتخالا كيتأيسو ؛ءزجلا كلذ يف عقي :عئاش ءزج ىلإ هفاضأ نإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ””هيف

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ربخأ اميف :هلوق )١(

 .يخأ اي وأ «ينبا اي :ةلأسم يف يأ (۲)

 .رح : ظفلب هدبع مس اذإ يأ (۳)

 رح اي :ةيسرافلاب اهانعم (5)

 .رح :ظفلب هدبع ئمس دق لاحلاو يأ (0)

 .دازآ :هامس دقو ءّرح اي :هادان يأ (1)

 .قاتعإلا ءىزجت يف يأ (۷)



 قاّتَعلا باتك ٤

 ال : وني مل نإو َّقَتَع : ةيرحلا هب ئونو «كيلع يل َكْلِم ال : لاق ولو
 . قثعلا تايانك اذكو «َقتعَي

 ال :لجرلاو ديلاك جلا قام راع هل نعم ءزج ىلإ هفاضأ نإو

 هاب دقو «قالطلا يف مالكلاك :هيف ٌمالكلاو « هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 مل نإو َقَتَع :ةيرحلا هب ئونو «كيلع يل َكْلِم ال :لاق ولو) :لاق
 «كتعب ينأل ؛كيلع يل كلي ال :دارأ هنأ لمت هنأ ؛(قيعي ال :وني

 .ةينلاب الإ ًادارم امهدحأ نيتي الف «كّقتعأ ينأل :لمتحيو

 .(قثعلا تایانک اذكو) :لاق

 يل اقر الو «كيلع يل ليبس الو «يکلم نم بتْجَرَخ :هلوق لثم كلذو
 ,كلملا نع جورخلاو «ليبسلا يفن لمتحي هنأل ؛كّليبس تيلخ دقو كيلع

 .ةينلا نم ب الف «قتعلاب لمتحي امك «ةباتكلاو عيبلاب ليبسلا ةيلختو
 .كّليبس تّْيَلح دق : هلوق ةلزنمب هنأل ؛كتقلطأ دق :هِتَمَأل هّلوق اذكو

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يورملا وهو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ "دعب نم ریبن ام ىلع «كتقَلط :هلوق فالخب

 .عقي ال هنأ هجو كانهو ٥۷٠/۸ يعفارلل زيزعلا )١(

 .قالطلا عاقيإ باب يف )١(

 .قلاط تنأ :هتمأل هلوق دنع يأ (۳)



 0 قاّتعلا باتك

 . قِتِعَي مل : قتعلا ئونو «كيلع يل ناطلس ال : لاق ولو

 .ّقَّتَع : كلذ ىلع َتَبتو «ىنبا اذه : لاق ولو

 نأل ؛(َقِيعَي مل :قتعلا ئونو «كيلع يل ناطلس ال :لاق ولو) :لاق

 «كلملا ئقبي دقو «هردي مايقل :هب ناطلسلا يمسو ءديلا نع ةرابع َناطلسلا
 .بئتاكملا ىف امك ديلا نود

 ؛كلملا ءافتناب :ًاقلطم “"هّيفن نأل ؛كيلع ىل ليبس ال :هلوق فالخب
 5 يم ر 7 7 2 1 1 ١

 .قتعلا لمّتحي اذهلف ءاليبس بتاكملا ىلع ئلوملل نأل

 .(نتع :كلذ ىلع َتَبتو «ينبا اذه :لاق ولو) :لاق
000 5 a EE هيام 0 

 :هلثمل هلثم دلوي ال ناك نإف ءهلثمل هلثم دلوي ناك اذإ :ةلأسملا ىنعمو

 اذهان "كد

 ةوعدلا ةيالو نأل ؛هنم هبسن تبثي :فورعم بسن دبعلل نكي مل نإ مث

 :تبث اذإو ءهنم هّبَسَن تبثيف بسلا ئلإ ٌجاتحم ٌدبعلاو «ةتباث كلملاب
 و ع را سر

 .قولعلا تقو ىلإ بسنلا دنتسي هنأل ؛ىت
 و

 4 و 04 و و ا 3 8 ٠

 و

 فرضز
0 

 دعب نم هركذن زاجملا ةجوو « هتفيقحب هلامعإ رذعت دنع هزاجم ىف ظفلل

 ٠ ,لرلاعت هللا ءاش نإ

 .كلملا ءافتناب نوكي :ديق ريغ نم ًاقلطم ليبسلا يفن يأ )١(

 «خلا...هلثم دلي ال مالغل لاق نإو :هلوقب اذه دعب يرودقلا مامإلا هركذ يأ (؟)

 .هركذن : حسن يفو

 .هلثمل هلثم دلوي ال مالغل لاق نإو :هلوق دنع (۳)



 قاّتعلا باتك ٦

 . قتع : يالوم اي : وأ «يالوم اذه : لاق ولو

 . يتالوم هذه : هتمأل لاق اذإ اذكو

 .(قتع :يالوم اي :وأ «يالوم اذه :لاق ولو) :لاق

 علا َنباو ءَرصانلا ٌمِظنتي ناك نإو ئلوملا مسا نألف :لوألا امأ
 نّيعت هنأ الإ «"ةقانعلا يف لفسألاو ئلعألاو «نيّدلا يف "”يلاوملاو
 .هل صاخ مساك راصف ءًادارم "”لفسألا

 ورع ت ديفللو داة خب وهمس ال لروما نآل ادعو

 .يناثلاو لوألا ئفتناف

 هّئوك يفانت دبعلا ىلإ ةفاضإلاو «هتقيقحل ٌمالكلاو «زاجم ٌعون :ثلاثلاو

 .حيرصلاب َقَحَتلاف «*”لفسألا ئلوملا نّيعتف ءًاقتعم
 .اًنيِب امِل ؛(يتالوم هذه :هتمأل لاق اذإ اذكو) :لاق

 نيبو هنيب اميف قدصي :بذكلا وأ «نيدلا يف ئلوملا هب تْيَنَع :لاق ولو
 .رهاظلا هتفلاخمل ؛ ءاضقلا يف قدصي الو «ئلاعت هللا

 ءادنلابو «حيرصلاب َّقَحَتلا :ًادارم لفسألا نّيعت امل هنألف : "يناثلا امأو

 .ةالاوملاو :خسُن يفو )١(

 ١5/4. ةيانبلا .ىنعم نيرشعو ثالث نم رثكأ ئلوملل اوركذ لب (۲)

 .قتعلاب هيلع معنملا دبعلا وه :لفسألاو «ئلعألا ئلوملا يأ :ئلعألا ()

 .معلا نبا :يناثلاب دارأو «رصانلا :ئلع هّلْمَح يأ )٤(

 .ةقباسلا ةيشاحلا يف مدقت لفسألاو «هال84 ةخسن ةيشاح .ًافرُع يأ (0)

 .يالوم اي اذه :هلوق يأ (7)



 1 قاتعلا باتك

 .قټعي ال : ناي : لاق ولو ءَقِتِعَي مل : يخأ اي : وأ «ينباي : لاق ولو

 و و 5

 .""ظفللا اذهب ءادنلا اذكف «قيتع اي رح اي :لاق نأب «قِتعَي :حيرصلا ظفللاب

 ةلزنمب «ماركإلا هب دصقي هنأل ؛ يناثلا يف قِتعَي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .یکلام اي «يديس اي :هلوق

 سيلا هنأل ءركذ ام فالخب هب لمعلا نكمأ دقو ءهتقيقحل ٌمالكلا :انلق
 .اضحم اماركإ ناكف «قتعلاب صتخَي ام هيف

 مالعإل ءادنلا نأل ؛(قِتِعَي ب مل :يخأ اي :وأ «'يِنْباِي :لاق ولو) :لاق
 قيقحتل ناك : : "”هتهج نم هّنابثإ نمي يفصوب ناك اذإ هنأ الإ «ىدانملا

 ىف امك «ءصوصخملا فصولاب هل ًاراضحتسا ؛ىدانملا ىف فصولا كلذ

 هك ان عب تاو

 و ناک م هّنابثإ ٍنكمي ال يفصوب ءادنلا ناك اذإو

 ةلاح اهئابثإ نمي ال وبلا ا ؛هيف فصولا قيقحت نود «دّرجملا

 ءءادنلا اذهب هل انا ا ؛هتهج نم ءادنلا

 .مالعإلا دّرجمل ناكف

 ىلع دامتعالاو ءامهيف قع هنأ :ًاذاش هللا همحر ةفينح يبأ نع ىورُيو

 . © دهاظلا

 .هيبأ نبا هنإف «ربخأ امك َرمألا نأل ؛ (قِيعَي دال :نباي :لاق ولو) : : لاق

 .يالوم اي :هلوقب يأ )١(

 .ملكتملا ةهج يأ (؟)

 .مدقت ام وهو «ةياورلا رهاظ يأ ()



 قاّتعلا باتك ۸

 يب أ «يب اي : لاق اذإ اذكو ني
 A و

 نال : الاقو هللا همحر

TDا ب و 2و  
 نم «تنبلاو «نبالل ٌريغصت هنأل ؛(ةينب اي وأ « ينب اي :لاق اذإ  اذكو)

 .ربخأ امك ّرمألاو «ةفاضإ ريغ

 ىبأ دنع یتع :ىنبا اذه :هلثمل هلثم دلوي ال مالغل لاق نإو) :لاق

 هللا هير <" ”يعفاشلا لوق وهو «(قتعَي ال :الاقو

 نأ لبق َكّتقتعأ :هلوقك هوُهْلَيو ريف «ةقيقحلا لاحم مالك هنأ :مهل

 .قلخُت نأ لبق وأ لح

 ؛هزاجمب حيحص هنكل «هتقيقحب لاحم مالك هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .هكلم نيح نم هتيرح نع ٌرابخإ هنأل
 ةَلص وأ ءًاعامجإ امإ «هتيرحل ٌببس :كولمملا ىف ةّوتَبلا نأل اذهو

 ."”(زوجت ةغللا يف ٌناجتسم :بّبسملا ةدارإو «ببسلا قالطإو «ةبارقلل

 :مزالم قصو يف ةَباشملاو وا يف ذ ةوُنبلل ةمزالم ةيرحلا نألو

 .ءاغلإلا نع ارح ؛ هيلع لَمَحُيف فرع اذ ىلع «زاجملا قرط نم

 .قتعي ال يأ )١(

 .885/11 ريبكلا يواحلا (۲)

 ا يأ )۳(



 اذه ئلع وهف :امهلثمل دلوي ال هلثمو «يمآ وأ «يبأ اذه : لاق ولو
 . فالخلا

 ءفالخلا اذه ئلع وه : ليق : يدَج اذه :ريغص ّيبصل لاق ولو

 . عامجإلاب تعي د ال : ليقو

 .ءاغلإلا َنّيعتف «زاجملا يف هل هجو ال هنأل هب دهشتسا ام فالخب

 ءنيتحيحص مهجر ءأطخ كدي تعطق :هريغل لاق اذإ ام فالخب اذهو

 5 عطقلا ناك "”نإو هيازتلاو لاملاب رارقإلا نع ًازاجم لَعِجُي مل ثيح
 شرالا وهو «صوصخم لام بوجول ببس أطخ عطقلا نأل ؛ كاملا توجو

 يف ةلقاعلا ىلع بجو ئىتح «فصولا يف لاملا لطم ُفِلاخُي هنإو

 .هل ببسب سيل عطقلاف : هاب | نكمأ امو «عطقلا نودب هنابثإ نكمي الو «"”نيتتس

SSا راس هلك کما  

 لع وهف :امهلثمل ُدّلوي ال هلثمو «يمأ وأ «يبأ اذه :لاق ولو) :لاق
 .انيب امل ؛(فالخلا اذه

 «فالخلا اذه ئلع وه :ليق :يدَج اذه :ريغص يبصل لاق ولو) :لاق

 الإ كلملا يف هل بجوم ال مالكلا اذه نأل ؛(عامجإلاب تعي ال :ليقو
 نع ًازاجم لَعجُي نأ رّذعتف «همالك يف ٍةتباث ريغ يهو بألا وهو «ةطساوب
 .ةطساو ريغ نم كلملا يف ًابَجوم امهل نأل ؛ةوثبلاو ةوبألا فالخب «بجوملا

 )١( ةيانبلا .ةيلصو :انه :نإ 4/7١.

 ) )۲ةيانبلا .نيتنس يف ةيدلا فصن :اهشرأو «ةدحاولا عطقب رقأ يأ 4/ 27١يفو

 .نينس ثالث : خس



 قاتعلا باتك ع٠

 .ةياورلا رهاظ يف «قتعي ال : يخأ اذه : لاق ولو

 ال : ليفو «فالخلا ىلع وه : لبق دقف ‹ ىتنبا اذه : هدبعل لاق ولو

 . عامجإلاب « قتعي

 مل : قتعلا هب ئونو «يرّمخت وأ «نئاب وأ 2قلاط تنأ : هتمأل لاق نإو

 .(ةياورلا رهاظ يف «قتعي ال :يخأ اذه :لاق ولو) :لاق

 .قّيعي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .هاّنيب ام :نيتياورلا هجوو

 ال :ليقو «فالخلا لع وه :ليق دقف وا :هدبعل لاق ولو) :لاق

 مكحلا عف سلا سنج نم سيل هيلإ ! ًراشملا نأل ؛(عامجإلاب «قتعي

 .حاكنلا يف ه قو ٌربتعي الف «مودعم وهو «ئمسملاب

 هب ئونو «يرّمخت وأ «نئاب وأ «قلاط تنأ :هتمأل لاق نإو) :لاق
 (قتعَت مل :قتعلا

 .ئون اذإ قِتعَت :هللا همحر '''يعفاشلا لاقو

 لاق ام ىلع «ةيانكلاو حيرصلا ظافلأ ٌرئاس :فالخلا اذه ىلع اذكو

 .ىلاعت هللا مهمحر "م هخیاشم

 )١( ريبكلا يواحلا ٠١٤/١٠١.

 يعفاشلا نع صوصنملا نأل :مهخياشم :لاق امنإو «ةيعفاشلا خياشم يأ (۲)

 .ةيانكلاو حيرصلا ظافلأ رئاس اهيلع اوساق هباحصأو «بسحف قالطلا ظفل هللا همحر

 . 77/4 ةيانبلا



 ٠ نواه. هو ا. هه وه هواه ىو او دو ده هلو. ىو ده واو دو هه هوو هواه ولو هاه هو هه هاهو

 لك ذر فارم كلا نيب نال ف طفلا عح ام عون هنأ 0

 .نيعلا كلم امهنم دحاو
 «نيعلا كلي مكح يف :حاكنلا كلم اذكو ءٌرهاظف :نيميلا كلم امأ

 طاقسإ يف نيظفللا لمع «هل ًالِطَم تيقأتلاو «هطرش نم ديباتلا ناك ئتح
 .طرشلاب هيف قيلعتلا حصي اذهلو «كلملا وهو هّقح وه ام

 حلصت اذهلو ءًافّلكم هوك وهو «قباس ببسب تبثتف :ماكحألا امأ

 .هسكع اذكف «قالطلا نع ةيانك :ريرحتلاو « قتعلا :ةظفل

 ءةوقلا تابثإ :ةغل قاتعإلا نأل ؛هظفل هّلِمتحَي ال ام ئون هنأ :انلو

 .ديقلا عفر :قالطلاو

 الو «رردقيف ءايحي قاتعإلابو «تادامجلاب قِحلأ دبعلا نأل اذهو
 عفتري قالطلابو منام حاكنلا َديق نأ الإ «ةرداق اهنإف «ةحوكنملا كلذك
 .ئوقأ لوألا نأ ءافخ الو «ةوقلا ٌرهظتف «مناملا

 ظفللاو ءئوقأ هطاقسإ ناكف «حاكنلا كلم قوف نيميلا كلم نألو

 يف عنتما اذهلف ءهّقوف وه امع ال «هتقيقح نود وه امع ًازاجم حلصي

 .هسكع يف َعاَسْناو «هيف عّزانتملا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ )١(

 .حاكنلا كلمو نيميلا كلم يأ )١(



 قاتعلا باتک 1۲

 . قتعي مل : ٌرحلا لثم تنأ : هدبعل لاق اذإو

 . قع : رح الإ تنأ ام : لاق ولو
 وو و

 . قتتعي ال : رح ساز كسار : لاق ولو

 ےس سرس ټو ہو

 . قتع : رح سار كسار : لاق ولو

 لّمعتسُي لثملا نأل ؛(قتعي مل :ٌرحلا لْثِم تنأ :هدبعل لاق اذإو) :لاق
 .ةيرحلا يف كشلا عقوف «ًافرع يناعملا ضعب يف ةكراشملل

 تابثإ :ىفنلا نم ءانثتسالا نأل ؛(قّتَع :ٌرُح الإ تنأ ام :لاق ولو) :لاق

 .ةداهشلا ةملك ىف امك «ديكأتلا هجو ىلع

 و

 فذحب ٌهيبشت هنأل ؛(قِتعَي ال :رح سأر كسأر :لاق ولو) :لاق
0) „o 

 هش 2 .

 ْذِإ هيف ةيرحلا تابثإ هنأل ؛(قّتع :رح "”رمأر كسأر :لاق ولو) :لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ندبلا عيمج نع هب ربعي سأرلا

 د6 دز دع ¢ د

 .رح سأرك كسأر :هّلصأ نأل ؛فاكلا وهو «هيبشتلا فرح يأ )١(

 .75/74 ةيانبلا .نيونتلاب (۲)



 ۳ لصف

 لصف

 . هيلع قتع : هنم ٍمَرْحَم ٍمِحَر اذ َكَلَم نّمو

1 
 لصف

 رايتخا نودب قاتعإلا يف

 .(هيلع تع :هنم ٍمَرْحَم مر اذ كلم نمو) :لاق

 .""”هلسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع يوُرَم ظفللا اذهو

 و :هنم ِمَرْحَم مر اذ َكَلَم نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .هريغ وأ ءآدالو «ةيمّرحملاب "اودّيؤم ةبارق لك مظتني همومعب ظفللاو
 «هريغ يف انفلاخي هللا همحر يعفاشلاو

 «هيضتقي ال وأ «سايقلا هيفني :كلاملا ةاضرم ريغ نم قتعلا توبث نأ :هل

 يتأيسو ءٌركنم :قتع :ظفللا اذهب وهو ء(۸۷۷٤) ئربكلا يئاسنلا ننس )١(

 رح وهف :رخآلا ظفللا

 )١( يذمرتلا ننس )١750(, هجام نبا ننس ,(79549) دواد يبأ ننس )5075(«

 ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لاق نكل «ٌمالك هيفو  :7١7/4دبعو «مزح نبا هَّحَّحص
 ةياردلا ۲۷۸/۳ ةيارلا بصن رظنيو «ها .ناطقلا نباو «قحلا ۲/۸٥.

 .ءابلاب «ةدّيؤم :خسُت يفو «78/4 ةيانبلا .ديبأتلا :نم «فورحلا رخآ ءايلاب ()

 ريبكلا يواحلا .ةوخإلاك ءدالولا ةبارق ريغ يف قتعي ال يأ «دالولا ريغ يف يأ (5)

۸ 



 رايتخا نودب قاتعإلا يف ٤

 ٠ه ٠ و و .٠ جاو وأو و. واه ده GG OCR GOSS هو هوه

 لالدتسالا وأ ءقاحلإلا عنتماف «دالولا ةبارق نع ةلزان اهيهاضي امو ةوخألاو

 .هيف عنتمي ملو «دالولا ريغ يف بّتاكملا ىلع بّتاكتلا عنتما اذهلو «هب

 .انيور ام :انلو

 وه اذهو «هيلع قِيعَيف «ةيمّرْحَملا يف ةرثوم ةبارق هبيرق كلم هنألو
 ءاهّلصو ضرتفُي يتلا يه “اهنأل ؛َىَمْلَم ٌدالولاو «لصألا يف رثؤملا

 .حاكتلا مرح ةقفنلا تيجو ئتح اه مريو
 ؛مالسإلا راد يف ءًارفاك وأ ءًاملسم كلاملا ناك اذإ ام نيب قرف الو

 .ةّلِعلا مومعل

 هنأل ؛هيلع بئتاكتي ال :هارجم يرجي نمو «هاخأ ئرتشا اذإ بتاكملاو

 .ةردقلا دنع :"”ضارتفالاو «قاتعإلا ىلع هرفي مات كلم هل سيل

 «عيبلا عنتماف «ةباتكلا دصاقم نم هيف قتعلا نأل ؛دالولا فالخب

 .دقعلا دوصقمل اقيقحت ؛قتعي

 ءامهلوق وهو ءًاضيأ خألا ىلع باكي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 .عمت نأ انلف

 نأل ؛عاضرلا نم هّثتخأ يهو «هّمع ةنبا كلم اذإ ام فالخب ””اذهو

 .ةبارقلاب تتبث ام ةيمرحملا

 .ةيمرحملا يف ةرثؤملا ةبارقلا يأ (۱)

 .ةبارقلا لصو ضارتفا يأ (۲)



 ٥ رايتخا نودب قاتعإلا يف

 .َقَتَع : مكّصلل وأ «ناطيشلل وأ «ئلاعت هللا هجول ًادبع قتعأ نّمو

 .عقاو : ناركسلاو «هركملا قثعو

 .قالطلا يف امك حص : طْرَش وأ «ٍكْلِم ىلإ قتعلا فاضأ نإو

 ."قتعلا اذهل ًالهأ َلِعُج يبصلاو

 هب قّلعت هنأل ؛كلملا دنع امهيلع بيرقلا َقَّتَع اوتح «نونجملا اذكو
 .ةقفنلا هباشف «دبعلا وح

 :مكصلل وأ «ناطيشلل وأ «ئلاعت هللا هجول ًادبع قتعأ نّمو) :لاق

 .هَّلحَم يف «هلهأ نم قاتعإلا نكر دوجول ؛(قَتَع

 يف مخا قتعلا لتْخَي الف از : "لوألا ظفللا يف ةبرقلا فضوَو

 .نيرخآلا نيظفللا

 ءلهألا نم نكرلا رودصل ؛(عقاو :ناركسلاو «هركملا قتعو) :لاق

 ْ .لبق نم ِهاّنّيب دقو «قالطلا يف امك «لَحَملا يف

 .(قالطلا يف امك «ّحص :طْرَش وأ وكْلِم ىلإ قتعلا فاضأ نإو) :لاق

 هيب دقو « هللا همحر يعفاشلا فالخ هيفف :كلملا ىلإ ةفاضإلا امأ
 .قالطلا باتك يف

 )١( ةيانبلا .مرحملا محرلا يذ قنِع يأ 1/4.

 .طرشب سيل هللا ُرْكِذو «ديكأتلل يأ :ةدايز :هّلوقو هللا هجول :هلوق وهو (۲)

 .ئلاعت هللا ركذ مدعب يأ (")

 .ةيعفاشلا بتك نم يل رسيت اميف هيلع فقأ مل )٤(



aرايتخا نودب قاتعإلا يف  

 ا یار

 . قتع : ًاملسم انيلإ | يبرحلا دبع جرخ اذإو

 E ا و و 7

 . اهل ًاعَبت اهلْمَح َقّتَعو ْتَقَتَع : ًالياح ةيراج قتعأ نإو

 . اهئود قع : ةصاخ لّمحلا قتعأ نإو

 فالخب ءطرشلاب قيلعتلا هيف يرجيف ءطاقسإ هنألف :طرشلاب قيلعتلا امأو
 .هعضوم يف فرع ام ىلع «تاكيلمتلا

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ىَتع :ًاملسم انيلإ يبرحلا دبع جرخ اذإو) :لاق

 هللا ءاقّتُع مه» :نيملسم هيلإ اوجرخ نيح يفئاطلا ٍديبَع يف مالسلاو
 .«نلاعت

 .ءادتبا ملسملا ىلع قاقرتسا الو «ٌملسم وهو هّسفن زرحأ هنألو

 وه ْذِإ ؛(اهل ًاعَبت اهُلُمَح قتعو َْتَقَتَع :ًالماح ةيراج قتعأ نإو) :لاق

 .اهب لصتم

 اهقاتعإ ىلإ هجو ال هنأل ؛(اهئود َقَتَع :ةصاخ َلْمَحلا قتعأ نإو) :لاق

 .عوضوملا بْلَق نم هيف امل ؛ًاعبَت هيلإ الو ءاهيلإ ةفاضإلا مدعل ؛ًادوصقم
 سفن ميلستلا نأل ؛هتبهو هعيب حصي الو «حيحص ""لمحلا قاتعإ مث

 مكاحلل كردتسملا ء(١٠۳۷) يذمرتلا ننس )۲۷٠١(« دواد يبأ ننس )١(

 ةبيش يبأ نبا فنصم )۲۱۷١(« دمحأ دنسم «(۱۸۸۳۹) يقهيبلا ننس «(7151/5)

 ۸٥/۲« ةياردلا رظني «ةددعتم ظافلأو قرط هلو )۱١٠۹۲(« ريبكلا مجعملا (““7

 718/7 رابخإلاو فيرعتلا

 .مألا نودب يأ (۲)



 ۷ رايتخا نودب قاتعإلا ىف

“o7 £لاملا بجي الو «هقتع حص : لام ىلع لّمحلا قتعأ ولو ع و 32 . 

 .اهديسل ٌكلولمم : اهجوز نم اهّدلوو رح : اهالوم نم ةمألا دلوو

 ىلإ ةفاضإلاب كلذ دجوي ملو «عيبلا يف "هيلع ةردقلاو ةبهلا يف طرش

 .اقرتفاف «قاتعإلا يف طرشب سيل كلذ نم ءيشو «نينجلا

 الذإ ؛ (لاملا بجي الو «هقتع حص : :لام ىلع لّمحلا قت قتعأ ولو) :لاق

 ألا هيازلإ ىلإ الو هيلع ةيالولا مدعل ؛ ؛نينجلا ىلع لاملا مازلإ ىلإ هجو

 ريغ ىلع قتعلا لدب ااو نو لوط" لع لا ردم ىف "ننال

 ی

 ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ :قتعلا تقو “ليحل ٌمايق فرعي امنإو
 .لمحلا ةدم ئندأ هنأل ؛هنم رهشأ

 قيعَبف ءهئام نم قولخم هنأل ؛(رُح :اهالوم نم ةمألا كلوو) :لاق
 .اهالومل ةّمألا دلو نأل ؛هيف هل ضراعم الو «لصألا وه اذه «هيلع

 ؟ مألا بناج جرا ؛(اهديسل ٌكولمم :اهجوز نم اهدلوو) :لاق

 دق جوزلاو «ةققحتم ةافانملاو ءاهئامب هئام كالهتسال وأ «ةناضحلا رابتعاب

 هب هب يضر ام دلاولا نأل ؛رورغملا دلو فالخب «هب يضر

 .طرش ميلستلا ئلع ةردقلا يأ :دارملاو «ميلستلا : ىلع فوطعم )١(

 .نينجلا يأ (۲)

 ."0 /4 ةيانبلا .ءاتلا حتفب (۳)

 .لمحلا :خسُت يفو (4)

 .دلولا قرب يأ )٥(



 رايتخا نودب قاتعإلا يف 8

 .لاح لك ىلع رح : ةّرحلا دلوو ني 400 2 ےک و

 لاح لک لع رح هلا دلوو) لاف

 فو يف اهُعبتي امك «ةيرحلا فصَو يف اهْعبتيف «حجار اهّبتاج نأل
 و

 ىلاعت هللاو «ةباتكلاو ءدلولا ةيمومأو ءريبدتلاو ."”ةّيقوقرَملاو «ةيكوُلمملا

 ا

9F ¢ ¢د6  

 )١( ةيانبلا .ًادبع وأ ارح اهجوز ناک ءاوس ۳۷/۸.

 ىف نإف ءناصقنلاو لامكلا ثيح نم نارياغتم :ةيقوقرملاو «ةيكولمملا :ظفل (۲)
 ةيانبلا .هسكع ىلع :ةبتاكملا يفو «ٌصقان قرلاو «لماك كلملا :دلولا مأو ةربدملا
70 



۹ 5 

 باب

 هضعب قتعي دبعلا

 ةر ةيقب يف ىعسُيو دال كلا هدبع ضعب ئلوملا قتعأ اذإو هتمف

 . هلك وتعب < : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع هالومل

 باب

 و 2.

 هضعب ' قتعی د دبعلا

 يف ئىعسيو «رالقلا كلذ قع :هدبع ضعب ئلوملا قتعأ اذإو) :لاق
 سا سم

 .(هّلك وتعب دعي :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع هالومل هِتميق ةيقب

 000 ىلع "رصتقيف «هدنع أرجتي قاتعإلا نأ :هلصأو

 ىلإ هتفاضإف ءهللا همحر 9 يعفاشلا ٠ لوق وهو ءأّرجتي ال :امهدنعو

 هلک تعي اذهلف ء لكلا ىلإ هتفاضإك :ضعبلا

 ةلازإب اهثابثإو ءةيمكح ةوق وهو ءقتعلا تابثإ قاتعإلا نأ :مهل
 راصف «نآرجتي ال امهو «يمكح ْفْعَض وه يذلا قرلا وهو ءاهّدض

 .داليتسالاو «صاصقلا نع وفعلاو «قالطلاك

 .هضعب قّتعي :خسُت يف تطبضو )١(
 .رصّتقيف :خسُت يف تطبض ضو (۲)

 ١70/1. ىعفارلل زيزعلا (۳)



 هضعب قتعي دبعلا. كل

 ٠ هو و و هو و هع و واو د ه ىو و و و ولو هى. وده هاه هه هاه هاف اه هاه ده هه اه هو ده هاه اه ههه

 وه وأ «كلملا ةلازإب قتعلا تابثإ قاتعإلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 مكحو «ةماعلا قح وأ «عرشلا قح قرلاو هقح كلملا نأل ؛كلملا ةلازإ

 .هريغ ىح ال «هقح ةلازإ وهو «فّرصتملا ةيالو تحت لدي ام يفرصتلا
 ام ىلإ يدعتلاو «ةفاضإلا عضوم ىلع ٌرصتقُي فرصتلا نأ :لصألاو

 ءةبهلاو عيبلا يف امك ٌةىّرجتم كلملاو ««ىّزجتلا مدع ةرورض :هءارو

 .لصألا ىلع ئقبيف

 :عسّتسملاو «دبعلا دنع ضعبلا ةيلام سابتحال ؛ةياعبسلا تختو

 يف ةيكلاملا توبث بجوت :ضعبلا ىلإ ةفاضإلا نأل ؛هدنع بّتاكملا ةلزنمب

 ذإ ءًابئاكم هلازنإب ءَنْييلدلاب انلوَعف هّمَتمَي :هرضعب يف كلملا ءاقبو هلك
 .ةبقر ال ءادي كلام وه

 نال هح نأ را هلو ةت نأ هلق ةاكلا لديك اعلا

 ال طاقسإ هنأل ؛قرلا ىلإ دري ال :رَجَع اذإ هنأ َريغ «قاتعإلل لباق بتاكملا

 .خسفلا لبقي الف ءرلحأ ىلإ

 قالطلا يف سيلو «ٌمّسْفْيو "لاقي دقع هنأل ؛ةدوصقملا ٍةباتكلا فالخب

 .مّرَحُملل ًاحيجرت ؛ لكلا يف هانتبئأف «ةطسوتم ةلاح صاصقلا نع وفعلاو

 ريصتقي :ٍةربدم نم هبيصن دلوتسا ول ئتح «هدنع ٌةىّزجتم دالیتسالاو
 .هيلع

4# 

 .ةلاقإلا :نم )١(



 ١ هضعب قتعَي دبعلا

 .ّقّتع : هبيصن امهدحأ قتعأف «نّيكيرش نيب دبعلا ناك اذإو

 ءاش نإو «قتعأ ءاش نإ : رايخلاب هكيرشف : ًارسوم قتعملا ناك نإف

 . دبعلا ئعستسا ءاش نإو «هبيصن ةميق هكيرش َنَّمَض

 . قتعملل ءالولاو «دبعلا ىلع قتعملا عَجَر : َنّمَض نإف
 .امهنيب ءالولاف : ىعستسا وأ «قتعأ نإو

 ءاش نإو «قتعأ ءاش نإ :رايخلاب كيرشلاف :ًارسعم قِتعملا ناك نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءَنْيَهجولا يف امهنيب ءالولاو «دبعلا ئعستسا

 «نامضلاب هّكَلَم :داسفإلاب هبحاص بيصن َنِمّض اّمَل :"اةّنِقلا يفو
 .داليتسالا َلَمَكف

 .ىتع : هبيصن امهدحأ قتعأف «نّيكيرش نيب دبعلا ناك اذإو) :لاق

 ءاش نإو «قتعأ ءاش نإ :رايخلاب هكيرشف :ًاريموم قّيعملا ناك نإف
 .دبعلا ئعستسا ءاش نإو «هبيصن ةميق هكيرش َنمَض

 .قتعملل ءالولاو «دبعلا ىلع قِتعملا عجَر :"”نمض نإف

 انوي ال لاف رجا رآ "وفا ك5

 ءاش نإو «قتعأ ءاش نإ :رايخلاب كيرشلاف :ًارسعم قتعملا ناك نإو

 :هللا همحر ةفينخ يبأ دنع اذهو + نيهجولا يف امهنيب ءالولاو «ديعلا لوعستسا

 .ةقوقرملا ةيراجلا يأ )١(

 .قتعملا كيرشلا تكاسلا نمض يأ (۲)

 .كيرشلا يأ (۳)



 هضعب قتعي دبعلا ۲

 الو ءراسعإلا عم ةياعسلاو ءراسيلا عم نامضلا الإ هل سيل :الاقو

 . قتعملل ءالولاو «دبعلا ىلع قتعملا عجري

 الو ءراسعإلا عم ةياعسلاو ءراسيلا عم نامضلا الإ هل سيل :الاقو
 و

 .(قتعملل ءالولاو «دبعلا ىلع قّيعملا عجرُي

 مدعو ( قاتعإلا ٌورجت :امهدحأ :('”يقْرَح ىلع رتب ةلأسملا هذهو
 .هاّنيب ام ىلع

 .عنمي :امهدنعو «هدنع (”بدبعلا ةياعس عنمي ال قتعملا راسي نأ :ىناثلاو

 نإ» :هّبيصن قتعُي لجرلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :يناثلا يف امهل
 .””(رَخآلا ةصح يف ئعس :ًاريقف ناك نإو «َنِدَض :ًاينغ ناك

 >  (O) 2ش  Sled 3هزل <2

 اذإ امك «“هتمضي نأ هلف «دبعلا دنع هبيصن ةيلام تَسَبَحا هنأ : هلو و ص رس 0

 ئلعف :هب غبصنا تح «هریغ ْغْبِص يف هّقلاف ءناسنإ بوث يف حيرلا تبه

 .نّيلصأ يأ (۱)

 عنمي ال :ةيطخلا خسّنلا يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :دبعلا :ظفل (۲)

 .هدنع ةياعسلا

 )15١7(. ملسم حيحص )١6٠١5(« يراخبلا حيحص (۳)

 نيب هّتياعسو دبعلا صالح يأ «نيرمألا ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ْمَّسِق يأ (5)
 ٤٥/۸. ةيانبلا .هراسعإو «قّتعملا راسي :نّيَلاحلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل يأ 0(

 .دبعلا نمضي نأ تكاسلل يأ (5)



 ٠ه و و و و و هو واو هاه هاو و هاو اه هاو هو واه وه GG وه هه ههه هاهو هاه هه هد هه اه هه

 اه اذكف ءانلق مِل ؛ًارسعم وأ ناك ًاريموم ءِرخآلا غص ةميق بوثلا بحاص
 .هيعستسيف «ٌريقف دبعلا نأ الإ ءانه

 بيصن ٍةميق َرْدَق لاملا نم كمي نأ وهو «ريسيتلا راسي :ربتعملا نإ مث
 هدم امن قي نيالا نم نظنلا لدي هب نال لا راسو ال ألا

 .هيلإ تكاسلا ٌقح لدب لاصيإو ةبرقلا نم «قّيعملا
 ىلع َنِمَّض امب قعملا عوجر مدعف «ٌرهاظ :امهلوق ىلع جيرختلا مث

 .راسيلا ةلاح يف هيلع ةياغسلا مدعل :دبعلا

 ."ىرجتلا مدعل ؛هتهج نم هّلك قتعلا نأل ؛قّعملل ءالولا :الاق ام ئلعو

 ذإ «يقابلا يف هِكْلِم مايقل :قاتعإلا ٌرايخف :"”هلوق ىلع ججيرختلا امأو

 .هدنع أزجتي قاتعإلا

 هيلع عنتما ثيح «هبيصن داسفإب ؛هيلع ٍناج قِتعملا نأل :"”نيمضتلاو
 .يباوتو «قاتحإلا ئوس امم «كلذ حنو ءةييلاو عيل

 )يكب امل :؟”ءاعستسالاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا لوق يأ )١(

 .نيمضتلاو :خسُت يفو .قاتعإلا رايخ :ئلع فوطعم «نيمضتلا رايخ يأ «ّرجلاب (۲)

 .مضلاب

 :خسُت يفو «قاتعإلا رايخ :ئىلع فوطعم ءءاعستسالا رايخ يأ ءرجلاب )۳(

 . ٤0/۸ ةيانبلا رظني .مضلاب .ءاعستسالاو

 هد هيي ةيلام تستاهل لإ هب راشأ ()



 .٠ ا. فن و دو دو و اهم او ا و واه. همه اوأه هاه هه هاه واه هاه واه هاهو هه GO هه هو هاه هاه

 ءادأب تكاسلا ماقم ماق هنأل ؛دبعلا ىلع َنِمَّض امب قّيعملا عجريو

 .قّتعملل كلذكف TT كلذ هل ناك دقو «نامضلا

 قتعأ دقو ءهل لكلا نأك ٌريصيف «ًائميغ نامضلا ءادأب هّكَلَم هنألو
 .ءاش نإ يعستسي وأ «يقابلا قتعي نأ هلف «هضعب

 هَكَلَم ثيح «هتهج نم هّلك قتعلا نأل ؛هجولا اذه يف قتعملل ءالولاو

 .نامضلا ءادأب

 ؛ئعستسا ءاش نإو «هكلم ءاقبل ؛قتعأ ءاش نإ :قّتعملا راسعإ لاح ىفو

 نيب ام
 .هتهج نم ّقتعلا نأل ؛نّيهجولا يف هل ءالولاو

 هنأل ؟اننيب ٍعامجإب ءْئّدأ امب قِتعملا ىلع '""ئعستسملا عجري الو

 ؛ هيلع ءيش ال دإ «قّتعملا ىلع ًانيد "يضقي ال وأ «هتبقر كاكفل ئعسي

 كف يف ئعسي هنأل ؛ٌرسعملا نهارلا هقتعأ اذإ نوهرملا ٍدبعلا فالخب

 .هيلع عجري اذهلف «نهارلا ىلع ًائيد يضقي وأ "تكف دق ةبقر

 .امهلوقك :رسوملا يف هللا همحر '؟”يعفاشلا ؛ لوقو

 .دبعلا يأ )١(

 .دبعلا يضقي ال يأ (۲)

 .نهترملا دنع يأ (۳)

 .44/7 بذهملا )٤(



 0 هضعب قتعَي دبعلا

 لبعلا ىعس : قتعلاب هبحاص ىلع نّيكيرشلا نم ٍدحاو لك َدِهَش ولو
o 5 ۶ 

 ةفينح يبأ دنع نيرسعم وأ اناك نيريموم «هبيصن يف امهنم ٍدحاو لكل

 . هللا همحر

 هنأل ؛بّهويو ٌعابِي «هکلم ئلع تكاسلا بيصن ئقبي :رسعملا يف لاقو

 .رسعم هنأل ا ذ: ىلإ هجو ال

 .هب ضار الو «زاجب سيل ٌدبعلا نأل ؛ةياعسلا ىلإ الو

 .هانيع ام نّيعتف «تكاسلاب رارضإلل ؛لكلا قاتعإ ىلإ الو
 ىت لب ءةيانجلا ىلإ ُرِقَتفَي ال هنأل ؛ليبس ءاعستسالا ىلإ :انلق

 ةبجوملا ةوقلا نيب عمجلا ىلإ ٌراصُي الف «ةيلاملا سابتحا ىلع "ياعسل
 .دحاو صخش يف اهل بلاسلا يفعضلاو ءةيكلاملل

 ئعس :قتعلاب هبحاص ىلع نيَكيرشلا نم لحأو لك هش ولو) :لاق

 ا لا ا و ا ناك وأ سيرد ةةييصن يف اههنم راتاو لكل كبل

 .(هللا همحر

 انتم داو لك نال :«ارييعم الا رسوم امهانعأ ناك اذإ اذكو
 حر انك يأ دع هِيْعَر يف ًابتاكم راصف تمن تا ياما معز

 «هقاقرتسا نم نم عّنميف « هسفن قح يف قدصيف .قاقرتسالا هيلع م مرحو « هللا

 وأ هبتاکم هنأل ؛ًاقداص وأ ناك ًابذاك «ءاعستسالا قحب , اًمقيت انأل ؛ هيعستسيو

 ا ا هك رانك

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ةياعسلا :ظفل )١(



 هضعب قتعي دبعلا 623

 . هيلع ةياعس الف : نيرسوم اناك نإ : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 دحأ يف نّيلاحلا يف هقح نأل ؛راسعإلاو راسيلاب كلذ ُفلتخَي الو

 ؛نيمضتلا ٌَرّذعت دقو «"”'هدنع ةياعسلا ٌمنمَي ال قّعملا راسي نأل ؛

 .ةياعسلا وهو ءٌرخخآلا نّيعتف «كيرشلا راكنإل

 هيلع يبحاص ُبيصن قع :لوقي امهنم ًالك نأل :"امهل ءالولاو
 .يل هؤالوو «ةياعسلاب يبيصن قتعو «هل هؤالوو «هقاتعإب

 الف :نیرسوم اناك نإ :هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو) :لاق

 ا ا ا ا ا
 تش تبثت مل ئوعدلا نأ الإ ءامهدنع ل راسي نأل ؛هبحاص

 فت راع هزارقالا تف نق  ةاعلا نع ةءاربلاو الا رال

 يعدي امهنم راحاو لك نأل ی "نعم م انك فت

 .نيمضتلاو ةياعسلا ١١(

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (؟١)

 .نيكيرشلل يأ (۳)

 .دبعلا ىلع يأ (5)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ٌتبثم :ةياعسلا نع :هلوق (0)

 ا يل ةياعس ال ناب (0

 .دبعلا يأ (۷)



 ۷ هضعب قتعي دبعلا

 رح وهف ًادغ َرادلا هذه نالف لخدي مل نإ : نْیكیرشلا ٌدحأ لاق ولو

 : ؟ال مآ َلَخَد ئَردُي الو ءدغلا ئضمف رح وهف لخد نإ :ٌرَخآلا لاقو

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو .ءيفصنلا يف امهل ىئعسو .فصنلا َّقَتَع

 .رسعم قثعملا ْذِإ «هايب ام ىلع ءًابذاك وأ ناك ًاقداص «هيلع ًةياعسلا

 ريموملل ىعس :ًارسعم ٌرَخآلاو ءًاريموم امهذحأ ناك نإو) :لاق

 هيلع يعدي امنإو «هراسعإل ؛هبحاص ىلع نامضلا يعدي ال هنأل ؛(امهنم

 .هنع أربتي الف ءةياعسلا

 «هراسيل هبحاص ىلع نامضلا يعدي هنأل ؛(امهنم رسعملل ئعسي الو)

 .ةياعسلا نع دبعلل ًائرْبُم نوكيف

 هليحُي امهنم راحاو لك نأل ؛امهدنع كلذ عيمج يف ٌفوقوم ءالولاو

 قاتعإ ئلع اقفتي نأ ىلإ ًافوقوم ئقبيف «هنع آربتي وهو «هبحاص ئلع
 .امهدحأ

 وهف ًادغ َرادلا هذه نالف لخدي مل نإ :نّيكيرشلا دحأ لاق ولو) :لاق

 مأ لحد ردي الو ءّدغلا ئضمف رح وهف َلَخَد نإ :ٌرَخآلا لاقو رح
 يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو ءيفصنلا يف امهل ئعسو «فصنلا قع :؟ال

 اکو دون



 مود هضعب قتعي دبعلا ۸

 0-3 ٠ 4 95 وى 0-3
 . هتميق عيمج يف ئىعسي : هللا همحر دمحم لاقو

o ١ 50 2 ع 2  

 قتعي مل : هنيعب امهدحأل امهنم ٍدحاو لك «نيدبع ئىلع افلح ولو

 . امهنم دحاو

 . بألا بيصن قع : امهدحأ نبا نالجرلا ئرتشا اذإو

 هيلع ّيضقملا نأل ؛(هتميق عيمج يف ئعسي :هللا همحر دمحم لاقو

 لاق اذإ امك راصف «لويجملا زلط ءاضقلا و لوه تالا طرقت

 .اذه اذك «ةلاهجلل ؟ اي ىشب ئضقي ال هنإف :مهرد فلآ انيلحأ ئلع كل :هريغل

 « نيقيب ثناح اینا نال الا ضن طوف ااا :امهلو

 !؟لكلا بوجوب ئضقي فيك :فصنلا 0 نقيتلا عمو
 ال ءهيدبع دحأ قتعأ اذإ امك , عيزوتلاو عويشلاب عفت رت ةلاهجلاو

 .نايبلا وأ «ركذتلا لبق تامو  هّيسّنو e « هئيعب

 ىلع :؟اهعنمي ال وأ «ةياعسلا عنمُي راسيلا نأ ىلع :هيف عيرفتلا ئّنأتيو
 ا سرس

 .قبس يذلا فالتخالا

 :هنيعب امهرلحأل امهنم راحاو لك ا غ الخ لو لا
 هل يضقملا اذكو «لوهجم قتعلاب هيلع ا نأل ؛ (امهنم دحاو قتعي

 .ءاضقلا عنتماف «ةلاهجلا تشحافتف لوه قتلا

 مولعملا بّلَعف «ٌمولعم هب يضقملاو «هل يضقملا :دحاولا دبعلا يفو
 .لوهجملا

 هنأل ؛(بألا بيصن قع :امهدحأ نبا نالجرلا ئرتشا اذإو) :لاق

 ١ رم ام ىلع «قاتعإ هؤارشو «هبيرق صقش كلم



 ۹ هضعب قتعي دبعلا

 .ملعي مل وأ ؛هكيرش نبا هنأ رخآلا َمِلَع هيلع نامض الو

 . ارو اذإ كلذكو

 دبعلا ىعستسا ءاش نإو «هّبيصن قتعأ ءاش نإ : رايخلاب كيرشلاو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 ناك نإو ءًارسوم ناك نإ هتميق فصن بألا نمضي : ءارشلا يف :الاقو

 . هيبأ كيرشل هتميق بفصن يف نبالا ئعس : ًارسعم

 .ملعي مل وأ ءهكيرش نبا هنأ ٌرَخآلا ْمِلَع "هيلع نامض الو) :لاق

 ."”هاكرو اذإ كلذكو

 دبعلا ئعستسا ءاش نإو «هبيصن قتعأ ءاش نإ :رايخلاب كيرشلاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 ناك نإو ءًارسوم ناك نإ هتميق فصن بألا نمضي :ءارشلا يف :الاقو

 .(هيبأ كيرشل هتميق بفصن يف نبالا اوعس :ًارسعم
 .ةيصو وأ «ةقدص وأ «ةبهب هاكلم اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 ئرتشا نإ هقتعب فّلَح دق امهدحأو «نالجر هارتشا اذإ :اذه ْئلعو

 «قاتعإ بيرقلا ءارش نأل ؛قاتعإلاب هبحاص بيصن لطبأ هنأ :امهل

 ااا جا نيب سلا ناكا ا افر

 .نبالا يأ (۲)



 و و ت

 هضعب قتعي دبعلا ۰

 وهو رحآلا هفصن بألا ئرتش دا مث ءهفصن ٰیرتش ثاف يبنجألا أدب ص

 .بألا نّمض ءاش نإ : رايخلاب ىبنجألاف : رسوم

 . هتميق ففصن يف نبالا ئعستسا ءاش نإو

Mr, و قاتعإب هل نأ اذإ امك '"اهُتَمَضَُي الف «هبيصن داسفإب يضر ' ' هنأ :هلو 

 ءارش نأل ؛ءارشلا وهو «قتعلا لع وه اميف هكراش هنأ :كلذ ةلالدو
 .اندنع ةرافكلا ٍةدْيَع نع "هب جرخَي ئتح «قاتعإ :بيرقلا

 «راسعإلاو راسيلاب فلتخي ىتح ءامهلوق رهاظ يف و داسفإ نا او

 ا لاب طقستف

 ؛“هنع ةياورلا ٌرهاظ وهو «“همدعو ملعلا mT فلتخي الو

 وهو «ماعطلا اذه لك :هريغل لاق اذإ امك «ببسلا ىلع ٌرادُي مكحلا نأل

 هكلمب ٌرِمآلا ملعَي الو «رمآلل كولمم

 َرَخآلا هّفصن بألا ئرتشا مث «هفصن ئرتشاف يبنجألا أدب نإو) :لاق
 داسفإب يضر ام هنأل ؛(بألا نَّمض ءاش نإ :رايخلاب يبنجألاف :رسوم وهو

 .e .هبيصن
 ص

 .هدنع ِهِتيلام سابتحال ؛(هتميق بفصن يف نبالا ئعستسا ءاش نإو)

 .رخآلا كيرشلا يأ )١(

 .هبحاص نمضي ال يأ (۲)

 .بيرقلا ءارش يأ (۳)

 .ملعي ال نأ نيبو «هوبأ هنأ ملعي نأ نيب يأ )٤(

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يأ )٥(



 ۳١ هضعب قتعَي دبعلا

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 . هتميق فصن بألا ُنَمِضْيو «هل رايخ ال : الاقو

 ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف : ٌريبوم وهو هنبا فصن ئرتشا نّمو
 .ًارسوم ناك اذإ مضي : الاقو هللا همحر

 le رسوم وهو مهدحأ هيد ءرفن ةثالث نيب دبعلا ناك اذإو

 هتميق ثلث ربدملا نمضي نأ تكاّسللف : ٌنامضلا اودارأف ءٌرسوم وهو ُرَخآْلا

 .قئعملا َنمَضْي الو ءا

 ةياعسلا عنمي ال قِتعملا راسي نأل ؛(هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو)

 .هذنع

 راسي نأل ؛(هتميق فصن "بألا نمضِيو "هل رايخ ال :الاقو)

 .امهدنع ةياعسلا عنمي قّتعملا

 يبأ دنع هيلع نامض الف :ٌريموم وهو هنبا فصن ئرتشا نّمو) :لاق

 .(ارسوم ناك اذإ نمضي :الاقو «هللا همحر ةفينح

 ًائيش هعئابل مضي الف ءهّلك كلمَي نمم هّمصن ىرتشا اذإ :هانعمو
 .هانركذ دق هجولاو «هدنع

 مث رسوم وهو 0 هرّبدف رمت و ةثالث نيب دبعلا ناك اذإو) :لاق

 فل دلا مت نأ تالل: نالا اودا رسوم وهو شكلا تأ
 وا و

 .قتعملا نمضي الو اق هتميق

 .يبنجألل يآ )١(

 .ملعأ هللاو دحاو ئنعملاو :تلق .بألا نمضَيو :خسُن يف تطبضو قفز



 هضعب قتعي دبعلا ۲

 و اا ر ل 6 ل مع و 2
 يذلا ثلثلا هتمضي الو ءاريدم هتميق ثلث قتعملا نمضي نأ ربدمللو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو « نمض

 هَ ص ت کک 0 5 2 5

 .هّيكيرشل هتميق يثلث نمْضَيو «ةرم لوأ هّربد يذلل هلك دبعلا : الاقو

 .ارسعم وأ «ناك ارسوم

 يذلا ثلثلا هتمضي الو ءارّبدم هتميق ثلث قِتعملا نمضي نأ رّبدمللو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «َنِمض

 ,"هيكيرشل هتميق يثلث نمضيو قرم لوأ هّرّبَد يذلل هلك دبعلا :الاقو

 ع وأ "ناك ارو

 ءامهل ًافالخ هللا همحر ةفينح يبأ دنع أّرجتي ريبدتلا نأ :اذه لصأو
 .هب ًاريّتعم نوكيف ءهبعُش نم ةبعش هنأ ؛ قاتعإلاك

 ٌبيصن ريبدتلاب دسفأ دقو «هبيصن ىلع ٌرَصَتقا :هدنع ًايًرجتم ناك امو
 نأ تناك وا قضي نأ هيض ر نأ ام داو قلق ألا
 قاب هّبيصن نأل ؛هلاح ىلع هكرتي وأ دلا يوا ربدملا نمضي

 8 ءهب عافتنالا قط هلع ا «هكيرش داسفإب ًادساف حلم ىلع

 رم ام ىلع «ةبهو

 هجوتف «ةريغ هرايتخا طقسو «هيف هقح نّيعت : :قتعلا امهدحأ راتخا اذإف
 ندا

 .قتعملا اذه قاتعإو دملا ر :نامض ایس تكاسلل

 .تكاسلاو قتعملا يأ )١(

 .ريدملا يآ (۲)

 .قاتعإلا بَّعَش نم ةبعش ريبدتلا نأل يأ (۳)



 هه . 06 .٠ هوا و. ىو واو واو د. ىو هو و او اهو وة و١. هوو ىو واو واو اهو واو واو ده هو ا. ها وله

 .٠ 2 و و و 5 0 مج

 وه ذإ ءةضواعم نامض نامضلا نوكيل ؛ريدملا نمضي نأ هل نأ ريغ
 2 4-0 4-0 و

 ىف كلذ نكمأو ءانلصأ ىلع ةضواعم نامض بصغلا لعج ئتح «لصألا

 .ريبدتلا تقو كلم ىلإ كلم نم لقنلل الباق هنوكل ؛ريبدتلا

 اذهلف ريدم "كلذ دنع هنأل ؛قاتعإلا ىف كلذ كمي الو
OTربدملا ` نمضي . 

 92 7 5 | 0 نا ا تام سايب ك ىف نع 8
 هبيصن هيلع دسفأ هنأل ؛اربدم هتميق ثلث قتعملا نمضي نأ ربدملل مث

 .اربدم
 7 4 ي د ا و رو

 ام ىلع انق هتميق اثلث :ربدملا ةميقو «وفلتملا ةميقب ردقتي نامضلاو

 .اولاق

 .قاتعإلا دنع يأ )١(

 هنأل :يلي ام اهيف تبثم ئرخأ ٌحسُن اهّلباقيو «ةريثك خسُت يف تبثأ امك اذكه (1)
 هخسفب بتاكملا اضر نم دب الو «نيلصألا فالتخا ىلع رح وأ ُبّتاكم كلذ دنع
 ها رّبدملا نمضي اذهلف «لاقتنالا لبقي تح

 - هريغو وه لقت مث « خسّتلا يف فالتخالا اذه ىلإ ٠٠/۸ ةيانبلا يف ينيعلا هّبن دقو

 :هّلوق ينانيغرملا فتصملا نبا نيدلا لالج مامإلا نع 7174/4 ريدقلا حتفو ةيانعلا

 .ميقتسم ٌريغ :نّيَلصألا فالتخا ىلع رح وأ ٌبتاكم :هلوق

 قاتعإلا دنع هنأل :لاقتنالا لبقي ئتح هخسفب بتاكملا اضر نم دب الو :هلوق اذكو
 هنأل :لاقي نأ حيحصلا امنإو «قاتعإلا دعب كلذك ٌريصي امنإو رح الو بئاكمب سيل

 ها .ٌرّبدم كلذ دنع

 5١/4. ةيانبلا 2575/4 ريدقلا حتف .ريغ سيل رّبدملا تكاسلا نمضي يأ ()



 هضعب َقّتِعَي دبعلا ٤

 2 رع ع نع o ع 2

 5 دلو أ اهنأ امهدحأ معز ‹ نيلجر نيب ةيراج تناك اذإو

 اذ أل تالا ج نم ؟نامضلاب ةكلم اما ةمنق 0 الو

 س يف رهظَي الف ءدجو نود هجو نم تباث اذهو ءادتتسم تبقي کل

 .نيمضتلا

 نأل ؛قيعملل ثلثلاو ءرّبدملل ُهاثلث :ًاثالثأ رّبدملاو قعملا نيب ءالولاو
 .رادقملا اذه ىلع امهكلم ىلع َقّتَع دبعلا

 رر دلل ك راو امه دنع ا لا نكي مل اذإو

 .هًئمضيف ءاّنيب امِل ؛“هیکیرش بيصن دسفأ
 داليتسالا هبشأف ءِوكلَمَت نامض هنأل :راسعإلاو راسيلاب فلتخي الو

 .ةيانج نامض هنأل ؛قاتعإلا فالخب

 .رهاظ اذهو لل هلك ءال لاو

 دلو ما اهنأ امهذحأ مَعَر «2”نْيَلجر نيب ةيراج تناك اذإو) : لاق

 .قتعملا ربدملا نمضي ال يأ )١(

 .ثلثلا وهو (۲)

 .هكيرش :خسُن يفو )٤(

 نم ريثك يف :لاق :ظفل سيلو «ريغصلا عماجلا يف هللا همحر دمحم لاق يأ (5)

 .1۳/۸ ةيانبلا .خسنلا

 .دحاو ئنعملاو :تلق .نيكيرش :خسُت يفو (1)



 o هضعب قتعي دبعلا

 دنع ركنملا ٌملخت ًامويو «ًاموي ةفوقوم يهف : ٌرَخآلا كلذ ركنأو «هبحاصل

 . هللا همحر ةفينح يبأ

 نوكت مث ءاهتميق فصن يف ةيراجلا ىعستسا ٌركنملا ءاش نإ :الاقو

 . اهيلع هل ليبس ال ةَّرَح

 7 0 0 ك 1 7

 دنع ركنملا مدخت امويو ءاموي ةفوقوم ىهف :رخآلا كلذ ركنأو «هبحاصل

 يو ىو

 «ةرح نوكت مث ءاهتميق فصن يف ةيراجلا ئعستسا ٌرِكنملا ءاش نإ :الاقو

 .(اهيلع هل ليبس ال

 هنأك «هيلع ّرِقملا ٌرارقإ بّلقنا :هبحاص هقدصي مل امل "هنأ :امهل

 لبق عيبملا قتعأ هنأ عئابلا ىلع يرتشملا ٌرقأ اذإ امك راصف ءاهدلوتسا
 .ةمدخلا عنّتمتف ءاذه اذك «قتعأ هنأك لعجي :عيبلا و 7 5 5 2ر

 «ةياعسلاب قاتعلا ىلإ جَرْخُبف «مكحلا يف هكلم ىلع :ركنملا بيصنو
 .تملسأ اذإ ينارصنلا دلو ٌمأك

 ا 1 ar) 2 ت : 57 .
 اهلك ةمدخلا تناك :" قدص ول رِقملا نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 وهو هب ُنقيَيمْلا وه ام تبكيف «ةمدخلا فصن هل ناك :"”بذك ولو «ركنملل

 .فصنلا

 .رقملا يأ )١(

 . 1٤/۸ ةيانبلا .لادلا فيفختب (۲)

 .لاذلا فيفختب (۳)



 هضعب قتعي دبعلا ۳٦

 ت 0-2 2و

 نامض الف و وهو امهدحأ اهقتعأف ءامهنيب دلو 3 تناك نإو

 .اهتميق فصن نمضي : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع

 كلذ عيمج نع ًأربتي هنأل ؛ءاعستسا الو «دهاشلا كيرشلل ةمدخ الو

 .نامضلاو ٍداليتسالا ئوعدب
 ال مزال ٌرمأ وهو «بسنلاب َرارقإلا نكضتي :دلولا ةيمومأب "”رارقإلاو

 .دلوتسملاك ٌرِقملا لَعِجُي نأ ْنِكمُي الف ءّدرلاب تري

 الف :ٌرسوم وهو امهدحأ اهّقّتعأف ءامهنيب رللو مَآ تناك نإو) :لاق

 .(اهتميق فصن نمضي :الاقو « هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع نامض

 .امهدنع ةموقتمو «هدنع ةموقتم ريغ دلولا مأ ةيلام نأل

 .«يهتنملا ةيافك» يف اهاندروأ «لئاسملا نم ةدِع تبث لصألا اذه ئلعو

 وه اذهو ءًامادختساو «ةراجإو ءأطَو اهب عفتنم اهنأ :امهلوق هجو
 .رّبدملا يف امك ءاهموقت طقسي ال :اهعيب عانتمابو «موقتلا ةلالد

 ةيآ اذهو «ةياعسلا اهيلع :تملسأ اذإ ينارصنلا دلو مآ نأ ئرُي الأ

 «عيبلا ةعفنم تاوقل ؛اولاق ام ىلع َهَّنِق اهتميق ثلث اهتميق نأ ريغ «موقتلا

 .توملا دعب ةياعسلاو

 مادختسالاو ةياعسلا امأ «عيبلا ةعفنم تئافلا نأل ؛رّبدملا فالخب

 .نايقابف

 .اهدلوتسا هنأك «هيلع رقملا رارقإ بلقنا :امهلوق نع باوج )١(



 E۷ هضعب قتعي دبعلا

 .ه 6 همه 6. و و د. هع و و هو هو هاه واه و و اه و اه و دو واود و هاهو واو او و او GQ واو 4 هو ¢ ®

o - 5 
 «بسنلل درر یهو «زارحإلاب موقتلا نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 .ثراول الو ءميرغل ئعست ال اذهلو «هل عبات موقتلل ٌزارحإلاو «موقتلل ال

 .ريدملا فالخب

Kisةطساوب ةتباثلا ةيئزجلا "وهو «لاحلا ىف ققحتم اهيف ببسلا نأل اذهو )۲ ا .  

 قح يف هّلمع رهظي مل هنأ الإ ءةرهاصملا ةمّرُح يف فرع ام ىلع «دلولا

 .موقتلا طاقسإ يف ببسلا لمَعف «عافتنالا ةرورض ؛كلملا

 ؛ ق هيف عيبلا ٌعانتماو «توملا دعب ببسلا ٌدقعني رّبدملا يفو

 .اقرتفاف «هدوصقم ””قيقحتل
 هر 7 ا

 ‹نيبناجلا نم ررضلل اعفد ؛هيلع اهبتاكتب انيضق :ينارصنلا دلو مأ يفو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «موقتلا ىلإ هبوجو رقتفي ال ةباتكلا لدبو

 نان FR ا

 .ةسيفنلا خلا يف ءارلا حتفب تطبض اذكه )١(

 .ريدقتلا بسحب :تلق .يهو :خسُن يفو (۲)

 .رّبدملا يف يأ (۳)

 .توملا لبق يأ (5)

 .ققحتل :خسُت يفو )٥(



 باب ۸

 پاب

 نيدبعلا دحأ قثِع
 مث ءرح و امكدحأ : : لاقف «نانثا هيلع لَخدف ءرلبعأ ةثالث هل ناك نمو

 ا 2و 32 0 وى 2

 قتع : ۴ ي ملو اع رح امكدحأ : لاقف رح لخدو ؛دحاو جرخ

 دنع نْيرخآلا نم ٍدحاو لك فصنو ءهعابرأ ةثالث لوقلا هيلع ديِعأ يذلا نِم

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح يبأ

 . هعبر قتعَي هنإف ‹رخآلا دبعلا يف الإ «كلذك : هللا همحر دمحم لاقو

 باب

 نيدبعلا دحأ قْنِع

 رح امكدحأ :لاقف «نانثا هيلع ّلَخَدف لْبعأ ةثالث هل ناك نّمو) :لاق
 نب 7 ملو «تام مث هح امكدحأ :لاقق رخ لخدو دحاو جرخ

 نم ٍدحاو لك فصنو «هعابرأ ةثالث لوقلا هيلع ديعأ يذلا ني قتع

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع نيرخآلا

 :(هعبر قت هنإف ,"رحآلا دبعلا يف الإ «كلذك :هللا همحر دمحم لاقو

 يذلا وهو «تباثلا نيبو هنيب ٌرئاد لوألا باجيإلا نألف ر جراخلا امأ

 امهنم الك بيصّيف ءامهئاوتسال ؛امهنيب ةبقر قع بج وأف «لوقلا هيلع ديعأ
 .فصنلا

 .رخآلا لخادلا :دارملاو .ريخألا :خسن يفو )١(



 ۳4 نيدبعلا احأ قْنِع

 . اذه ىلع ثلثلا مِسُق : ضرملا يف هنم لوقلا ناك نإف

 هنيب رئاد يناثلا نا لا هير يناثلا باجيإلاب دافتسا تباثلا نأ ريغ

 .امهنيب فصنتيف ّرَخآلا :“ 0 يذلا وهو «لخادلا نيبو

 فصنلا عاشف ءلوألا باجيإلاب ةيرحلا فصن قَحَتسا تباثلا نأ ريغ

 باصأ امو ءال :لوألاب قَحّتَسملا باصأ امف «هّيفصن ىف ىناثلاب قحّتسملا

 .عابرألا ةثالث هل تكتف ءعبرلا هل نوكيف «يقب :ٌعرافلا

 قِيعي ال :لخادلا هب ديرأ ولو «هفصن قتعي :يناثلاب وه ديرأ ول هنألو
 .لوألاب ُفصنلاو «يناثلاب عبرا هنم قتعيف «فّصنتيف «فصنلا اذه

 هنيب يناثلا باجيإلا راد امل :لوقي هللا همحر ٌدمحمف :لخادلا امأو

 .لخادلا "”بيصي كلذكف TT باصأ دقو «تباثلا نيبو

 عبرلا ىلإ لرت انإو ا هتيضقو ءامهنيي ٌرئاد هنإ :نالوقي امهو
 الو ءانركذ امك «لوألا باجيإلاب فصنلا هقاقحتسال :تباثلا قح يف

 .فصنلا هيف تبثيف «لبق نم لخادلل قاقحتسا

 ف ئلع ثلثا مق :ضرملا يف هنم لوقلا ناك نإف) :لاق

 انأل ؛ ؛امهلوق ئلع ةعبس يهو ا عل :كلذ حشو

 نم ّقِيعَي :لوقنف «عابرألا ة ثالث ىلإ انتحال ؛ٍةعبرأ ىلع بقر لك لعجن
 ماهس غلف «نامهس امهنم داو لك قم نْيَرَخَآلا نمو ءمهس أ ةثالث تباثلا

 .ةعبس قتعلا

 )١( يف هيف صنلاو ءريغصلا عماجلا يأ ص17١.

 ) )۲.بيصن :خسُن يفو
 )( .ركذ ام ىلع يأ



 ٠.06 هاو و هو ا. هاه و وأو واه و او او هاهو و اه اه هاه و ده هو ه و و هه واهو واه واو هج 4 4 ¢ ¢ ¢ ¢

 نأ دب الف «ثلثلا اهْذاَقَت لَحَمو و :توملا ضرم يف قتعلاو

 لاملا عيمجو قيس غ رك اح «كلذ فض ةثرولا ماهس لعجُت

 .نورشعو دحأ

 لك نم "”نيقابلا نم قِيعَيو «قعبرأ يف ئىعسيو «ةثالث تباثلا نم قِيعيف

 ماقتسا :تعمجو َتلَّمأت اذإف ءةسمخ يف ئعسيو «نامهس امهنم ٍدحاو

 .ناثلثلاو ثلثلا

 نم قع هنأل ؛ةتس ىلع ٍةبقر لك َلَعْجُت :هللا همحر لمحم دنعو
 ةينامث لاملا عيمج راصو ءمهسب قتعلا ماهس تّصقَتف «مهس هدنع لخادلا

 رم ام ىلع جيرختلا يقابو «رشع

 لبق جوزلا تامو .يتالوخدم ٌريغ نهو «قالطلا يف اذه ناك ولو

 نمو «هنامثأ ةثالث ةتباثلا رهم نمو ءهُمبَر ةجراخلا رهم نم طقس :نايبلا
 ٠ كم قلعاذلا ريم

 .ةصاخ هللا همحر دمحم لوق اذه :ليق
 ووو 2

 .هعبر طقسي : امهدنعو

 ("”تادايزلا ىف يف اهتاعيرفت مامتو قرفلا انركذ دقو اشا ا وش :ليقو

 .جراخلاو لخادلا امهو )١(
 حتف يف هازعو ءٍةدع تارم هيلإ ازع دقو «تادايزلا هلف « هللا همحر فّئصملل (۲)

 هَ

 .!؟تادايزلا حرش



 1 نْيدبعلا دحأ قّْنِع

 : هل لاق وأ «تام وأ ءامهدحأ عابف رح امكدحأ : هّيدبعل لاق نّمو

 خلا قع : يتوم دعب رح تنأ

 . امهادحإ تتام مث «قلاط امكادحإ : هّيتأرمال لاق ول كلذكو

 امهادحإ ءىطو ول كلذكو

 لاق وأ «تام وأ ءامهدحأ عابف رح امكدحأ :هّيدبعل لاق نَمو) :لاق

 ؛ توملاب ًالصأ قتعلل لَّمْ مل هنأل ؛ حلا قع :يتوم دعب رح تنأ :هل

 .ربخآلا هل َنيعتف «ريبدتلاب هجو لك نم قتعللو «عيبلاب هتهج نم قتعللو

 ىلإ عافتنالا ءاقبإ :ريبدتلابو ءْنَمّثلا ىلإ لوصولا َدّصَق :عيبلاب هنألو
 .ةلالد ٌرَخخآلا هل نّيعتف ءمَرَبلملا َقْيِعلا ناّيِفاَنُي نادوصقملاو «هتوم

 .نيينعملل ؛امهادحإ دلوتسا اذإ اذكو

 «قّلطملاو «هنودبو ضبقلا عم ءدسافلاو حيحصلا عيبلا نيب قرف الو

 .انلق ام ئنعملاو «باتكلا باوج قالطإل ؛نيدقاعتملا دحأل رايخلا طرشبو

 .هللا همحر فسوي يبأ نع ظوفحملا يف هب قحلم عيبلا ىلع ضْرَعلاو

 .كيلمت هنأل ؛عيبلا ةلزنمب :ميلستلاو ةقدصلاو ميلستلاو ةبهلاو

 ؛(امهادحإ تتام مث «قلاط امكادحإ :هّيئآرمال لاق ول "'”كلذكو) :لاق

 .انلق امل

 ."”هنيبت امل ؛(امهادحإ ءوِطو ول كلذكو) :لاق

 .ئرخألا قّلطُت يأ )١(
 .هذه دعب يتلا ةلأسملا يف يأ (۲)



 نيدبعلا دحأ قع 4

 ئرخألا يع مل : امهادحإ عماج مث قرح امكادحإ : هّيَبَمَأل لاق ولو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 . قتعَت : الاقو

 قِتعَت مل :امهادحإ عَماج مث ةرحامكادحإ مال لاق ولو) لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ئرخألا

 يرحب هادو :كالفلا يف الإ لِحَي ال ءطولا نأل ؛(قِتعَت :الاقو

 هلاوزل ؟ئرخألا تتّيعتف ءةءوطوملا يف كلملا ًايقبتسم ءطولاب ناكف

 .قالطلا يف امك «قتعلاب

 يهو «ةركتملا يف عاقيإلا نأل ؛ةءوطوملا يف ٌمئاق كلملا نأ :هلو

 ئلع امهؤطو لح اذهلو ءنايب لَعِجُي الف «ًالالح اهؤطو ناكف ءّةّيعم
 . هب افي ال هنأ الإ «هبهذم

 يف لزان :لاقي وأ «هب هقلعتل ؛نايبلا لبق لزان ٌريغ قتعلا :لاقُي مث

 .ةّيعملا فواصي ءطولاو هلي مح ّقَح يف ُرهظَيف «ةركتملا
 ُدصَقَو «دلولا :حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نأل ؛قالطلا فالخب

 .دلولل ةنايص ؛ةءوطوملا يف كلملا ءاقبتسا ىلع لدي :ءطولاب لولا

 لدي الف ءدلولا نود «ةوهشلا ءاضق :اهثطو نم دوصقملاف :ةمألا امأ

 .ءاقبتسالا لع

 )١( ةيانعلا رظنيو .ةمرحلاو لحلا باب ىف ًاطايتحا كلذو 7590/5.

  )0.ةركنملا يأ



 6 نييدبعلا داحأ قع

 تَدّلوف 15 تنأف ًامالغ هنيِدلت دلو وأ ناك نإ : هما لاق نمو

 فصنو «مألا فصن قع :ًالَّوأ دلو امهّيأ ئردُي الو «ةيراجو ًامالغ

 .دبع مالغلاو «ةيراجلا

 قرح تنأف ًامالغ هنيدلت دلو لوأ ناك نإ :هتَمأل لاق نمو) :لاق

 «مألا فصن تع :ًالوأ دلو امهّيأ ئردُي الو ءةيراجو ًامالغ تدّكوف

 .(دبع مالغلاو «ةيراجلا فلو

 لوأ ًمالغلا تدلو اذإ ام وهو «لاح يف قت خا لك نأل

 .اهتدلو نيح ٌةرح هلا ذإ ؛اهل ًاعبت اهنوكل :ةيراجلاو ءطرشلاب : "ملا :ةرم

 قيعيف «طرشلا مدعل ؛ًالّوأ ةيراجلا ٍتدّلو اذإ ام وهو «لاح يف قرت

0 52 

 .ًادبع نوكي اذهلف «“نْيَلاحلا يف "قرف :مالغلا امأ

 ةيرافتلاو+ ٠ لاوملا ركناو ::ًالوأ ةولوملا وه مالغلا نأ مال تعّدا نإو

 .قتعلا طرش هراكنإل ؛ نيميلا عم هلوق لوقلاف :ةريغص

 .مهنم دحاو قيعي مل :فّلَح نإف

 ةرابعلا هذهل ًاحرش ءاج نكل «ملعأ هللاو رهاظلا بسحب ةيراجلاو مألا دارأ )١(

 .ررحي !؟ةيراجلاو مالغلا نم يأ :ةيانبلا يتعوبطم يف

 .مألا قّتعت يأ (۲)

 .قرف :خسُت يفو )۳(

 .ترخأت وأ هتدالو تمّدقت )٤(



 نّيدبعلا راحأ قع 0

 دنع ةلطاب ةداهشلاف : هّيدبع دحأ قتعأ هنأ لجر ىلع نالجر دهش اذإو

 باتك ىف ہّرکد ًاناسحتسا ؛ۃیصو ىف ّنوكت نأ الإ هللا همحر ةفينح ىبأ

 . قاتعلا

 ةريغصلا رح ٌمألا ئوعد نأل ؛ةيراجلاو مالا تقع :لك نإو

 .اتقَتعف ءامهتيرح قح يف لوكنلا ربثعاف ءًاضحَم ًاعفن اهنوكل ؛ ةربتعم

 :اهلاحب ةلأسملاو ءاهنم ًائيش عّدت "ملو «ةريبك ةيراجلا تناك 0
 ٌريغ مالا ئوعد نأل ؛ةيراجلا نود ةصاخ ئلوملا لوكنب مألا تقنع
 ملف «ئوعدلا ىلع / ىتتبت لولا: ةحصو «ةريبكلا ةيراجلا قَح يف ةربتعم

 .ةيراجلا قح يف رهظي

 مألاو «مالغلا ةدالو قبس ("”ةيعّدملا يه ةريبكلا ةيراجلا تناك ولو

 .انلق اّمِل ؛مألا نود «ىلوملا لوكنب ةيراجلا قع تبثي :ةتكاس

 «ريغلا لعف ىلع فالحتسا هنأل ؛هانركذ اميف ملعلا ىلع فيلحتلاو

 00-0 ذ "'هوجولا نم انركذ ام فرعي ردقلا اذهبو

 ةداهشلاف : :هيدبع دحأ قتع هنأ لجر ىلع نالجر دهش اذإو) :لاق

 هركذ ءاناسحتسا 0 نأ الإ ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع ةلطاب

 .“قاتعلا باتك يف

 .واولا فذحب .مل :خسُن يفو )١(

 .مضلاب .ةيعدملا يه :خسُت يف تطبضو (۲)

 .ئلاعت هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا باتك يف يأ (5)



 3 نيدبعلا دحأ قّْنِع

 ربجيو ءةداهشلا تّرزاج : هئاسن ئدحإ َقَّلَط هنأ لجر ىلع ادهش نإو

 ّنهادحإ َقّلطُي نأ ىلع جوزلا
 . كلذ ّلثم : قتعلا يف ة ةداهشلا : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي وبأ لاقو

 ومد و

 ربجيو «ةداهشلا تّزاج :هئاسن ئدحإ َقّلّط هن الو ىلع اذهت نإو

 .عامجإلاب اذهو ء(نهادحإ قلطي نأ ىلع جوزلا

 .(كلذ لثم : قتعلا يف : ةداهشلا : هللا امهمحر لمحمو فسوي وبأ لاقو)

 .امهدحأ ىلع قتعلا عقوي نأب ٌرَمْوُيو

 دبعلا ئوعد ريغ نم لبقُت ال دبعلا تع ىلع ةداهشلا نأ :اذه لصأو
 لّبَقُت :امهدنعو هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 2 1 : و

 .ىوعد ريغ نم ةلوبقم ةحوكنملا قالطو «ةمألا قتع ىلع ةداهشلاو

 ةو لاا ااا

Rs؛ "”باتكلا ةلأسم يف ق وق  
 .ةداهشلا لَبقُت الف «ققحتت ال لوهجملا نم ئوعدلا نأل

 .ئوعدلا تمدعنا نإو ةداهشلا لبقُتف ءطرشب سيل :امهدنعو

 اهنأل ؛ةداهشلا يف الخ بجوي ال ئوعدلا مدعف :قالطلا يف امأ

 .اهيف طرشب تسيل

 نإو هللا همحر ةفينح يبأ دنع لبث ال :هبتمأ ىدحإ قت قتعأ هنأ ادهش ولو

 ال : خست يفو ()

 .87/4 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا ةلأسم يأ (۲)



 ٠ ا. و هو هو هاهو ا. اواو واو وده هاه واهو ده هده هاه اه هه ههه ده ده ده ده هاه هله هج هو هدو ده ههه

 هنأ امِل ؛ئوعدلا هيف طَرتشُت ال امنإ هنأل ؛هيف ًاطرش ئوعدلا نكت مل
 .قالطلا ةباشف «جرفلا ميرحت نمضتي

 راصف «هانركذ ام ىلع «هدنع جْرَفلا ميرحت بجوي ال مُهبملا قتعلاو

 .نيدبعلا دحأ قْنِع ىلع ٍةداهشلاك
 .هيدبع دحأ قتعأ هنأ ئلع هتحص يف ادهش اذإ هلك اذهو

 ئلع ادهش وأ «هتوم ضرم يف هيل دحأ قتعأ هنأ ادهش اذإ امأ

 دعب وأ «هتوم ضم يف ةةاهشلا ءا د يف وأ « هتحص يف هريبدت

 .ةيصو عفو : نايا نأل ؛ًاناسحتسا ؛ لبقُي : ةافولا

 ةيصو :توملا ضرم يف قتعلا اذكو

 افلح هنعو «ٌمولعم وهو «يصوملا وه امنإ توا يف مصخلاو
 عيشي  توملا ضرم يف مّهبملا قتعلا نألو ,ءثراولا وأ «يصولا وهو

 ا اش اش داو لكامل ۲ ايف توملاب

 ليق دقف :رح امكدحأ :هتحص يف لاق هنأ هتوم دعب ادهش ولو

 رم لا الا ةيضوب سيل هنأل ؛لبقت

FF ان FF 

۳ 

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :توملا ضرم يف :هلوق )١(

 .نيدبعلا يف يأ (۲)

 .هيف اوفلتخا خياشملا نكلو ءانباحصأ نع هيف صن ال هنأل :ليق :ظفلب لاق امنإو (۳)

 .حصألا وهو يأ :ه14 4 ةخسن ةيشاح يف بتكو (5)



 ۷ باب

 باب

 قتعلاب فلحلا

 هل سیلو رح وهف رثموي يل ٍلولمم لکن رادلا تلد اذ : لاق نمو
 .َقَتَع : لخد مث ءًاكولمم ئرتشاف كولم

 قتعي مل : ئموي : هنيمي يف لاق نكي مل ولو

 باب

 قتعلاب فلحلا

 رح وهف لثموي راب لف َرادلا تلخد اذإ :لاق نَمو) :لاق

 :لئموي :هّلوق نأل ؛(َقَتَع :لخد مث ءاكولمم ئرتشاف «ٌكولمم هل 0

 «نيونتلاب هضّوعو «لعفلا طقسأ هنأ الإ ءَرادلا تلخد ذإ موي :

 .لوخدلا تقو كلملا ا 537

 :لخد تح هكلم ئلع يقبف «دبع َفَلَح موي هكلم يف ناك ول اذكو
 .انلق امل قت

 لك :هلوق نأل ؛(قێعي مل :لكموي :هنيمي دي يف لاق نكي مل ولو) :لاق
 لحد امل هنأ الإ لالا يف كولمملا ا لاا : يل ملولمم

 ىلإ هكلي ىلع يقب اذإ قيعيف ؛طرشلا دوجو ىلإ رأت :ءازجلا ئلع طرشلا
 لا دعب ها رشا نم لوادي لو للا كو



 قتعلاب فلحلا ۸

 تَدّلوف «لماح ةيراج هلو رح وهف ٍرَكَذ يل كولمم لك : لاق نمو
 .قِتِعَي مل :ًاركذ

 يل ٍكلولمم لك : لاق وأ هِلَغ دعب رح هكلمأ كولمم لك : لاق نإو
 يذلا قع : راغ دعب ءاج مث ءَرَخآ ئرتشاف ٌكولمم هلو هَِغ دعب رح وهف
 .فّلَح موي هلي يف ناك

 «لماح ةيراج هلو رح وهف رکڏ يل رل لك لاق كوز لاق

 .(قِتعَي مل :ًاركذ تدّلوف

 يفو «لاحلل ظفللا نأل ؛ٌرهاظ :ًادعاصف «رهشأ ةتسل تدلو اذإ اذهو

 ا ر ا وچ لاخلا نيفبلا قو ردتكلا مان

 كولمملا لوانتي ظفللا نأل ؛رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ اذكو

 .ًادوصقم ال «مألل ًاعَبَت كولمم نينجلاو «قّلطملا

 ءءاضعألا نود «سفنألا لوانتي كولمملا ٌمساو ءدجو نم وضع هنألو

 .ادرفنم هيب كمي ال اذهلو

 0 :لاق ول هنأ :ةروكذلا يبفصوب دييقتلا ةدئافو : فيعضلا دبعلا لاق

 اهل امبالا لخديف «لماحلا لعد :يل وولس
 يل كولمم لک :لاق وأ «رلَع دعب رح هکلمآ كولمم لک :لاق نإو) :لاق

 يذلا تع :رلغ دعب ءاج مث ءَرَحآ ئرتشاف «ٌكلولمم هلو «رلغ َدعب رح وهف
 كلمأ انأ :لاقُي «ةقيقح لاحلل :هكلمأ :هّلوق نأل ؛(فّلَح موي هِكْلِم يف ناك

 .لاحلا هب داريو ءاذكو اذك



 164 قتعلاب فلحلا

 دعب رح وهف يل كولمم لک :لاق وأ «هکلمآ كولمم لک :لاق ولو
 : نيميلا تقو هدنع ناك يذلاف : َرَخآ ًاكولمم ئرتشاف «ٌكلولمم هلو «يتوم

 . ثلثلا نم اقنع : تام نإو «رّبدمب سيل :ٌرَخآلاَو ءٌرّيدم

 موي هكلم يف ناك ام َقِتِعَي : «رداونلا» يف : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . كلذ هنيمي دعب دافتسا ام ّقِتعَي الو «فَلَح

 أ «نيسلا ةنيرقب :لابقتسالا يفو «ةنيرق ريغ نم هل لّمعتسُي اذكو
 ءلاحلا يف كولمملا ةيرح ءازجلا ناكف «لاحلل هقّلطم نوكيف «فوس

 .نيميلا دعب ةيرتدي ي ام لوانتي الف ءِدَّغلا دعب ام ىلإ ًافاضم

 *خ وهف يل كولمم لك :لاق وأ ءهكِلمأ كولمم لک :لاق ولو) :لاق
 تقو هّدنع ناك يذلاف :رَخآ ًاكولمم ئرتشاف «ٌكلولمم هلو «يتوم دعب

 .ثلثلا نم اَقَنَع :تام نإو ءربدمب سيل :رخآلاو ءٌرّبدم :نيميلا

 موي هكلم يف ناك ام قتعُي :«رداونلا» يف :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(كلذ هنيمي دعب دافتسا ام ّقِتعَي الو «فَلَح

 ر وهف ٽم اذإ يل كولمم لک :لاق اذإ : "اذه ئلعو

 کای اماني نكت د الف هاني ام ىلع «لاحلل ةقيقح ظفللا نأ :هل

 .رخآلا نود ءًارّبدم وه راص اذهلو

 يفو «ثلثلا نم ربتعأ ( نك e و باجيإ اذه نأ : 0

 يف لخدي هنأ ْئرت الأ «ةئهارلا ةراخلاو «ةرظتنملا ةلاحلا ربتعت اياصولا

 .فالخلا اذه ئلعو يأ )١(



 ٠ و و و د. . واو د .او و هلو .او وده ده وه هو هله هه ها وأو GC واه هه ها هه ههه هاه

 نم :نالف دالوأل ةيصولا يفو «ةيصولا دعب هديفتسي ام :لاملاب ةيصولا
 ٠ .اهدعب هل دّلوي

 هنإ ثيح نيف «هببس ىلإ وأ «كلملا ىلإ ًافاضم حصي امنإ ُباجيإلاو
 ٌريصيف ءةنهأرلا ةلاحلل ًارابتعا ؛كولمملا دبعلا لوانتي :قتعلا باجيإ
 وی ادم

 ‹ةصبرتملا ةلاحلل ًارابتعا ؛هيرتشي يذلا لوانتي : ءانغيإ هنإ ثيح نمو

 .توملا ةلاح يهو

 .ظفللا تحت لخدي الف ٌضْحََم لابقتسا كلمتلا ةلاح توملا لبقو

 :هكلمأ كولمم لك وأ < «يل كولم لک : :لاق هنأك ٌريصي و

 .رح وهف

 وهو. ااو فرضت ةنأل ؛مدقت ام ىلع لغ دعب :هلوق فالخب

 .اقرتفاف «لابقتسا ْضْحَم ةلاحلاو بابا ةف ولو ىلا تاجا

 نكلو «معن :لوقن انأل ؛لابقتسالاو لاحلا نيب مّتعمَج مكنإ :لاقي الو

 ببسب كلذ وجي ال امنإو ءةيصوو «قثع باجيإ :نيفلتخم نیببسب

 ّ ّ .ملعأ ئلاعت هللاو «ردحاو

 3 د6 د16 دك د6



 باب 0١

 باب

 ِلْعج ىلع قثيلا

 . قع : دبعلا لبقف «لام ىلع هّدبع َقَتَعَأ نمو
 .مهرد وفلأب : وأ ءمهرد فلآ ئلع رح تنأ : لوقي نأ لثم كلذو

 باب

 لعج ىلع قثعلا
53 ۶ 

 قع :كبعلا لبقف «لام ئلع هدبع قتعَأ نمو) :لاق

 .(مهرد فلأب :وأ ,مهرد يفلأ ىلع رح تنأ :لوقي نأ لثم كلذو

 ا ا 31:4 لاعلا نقيب املا را هنأ ق ب ااو
 يف امك «لاحلل ضوعلا نر کلا تر: راسلا اف مز ا
 .ًارح راص : لبق اذإف «عيبلا

 .هب ةلافكلا حصت ئتح «هيلع نيد : طرش امو

 ام ىلع «قّرلا مايق وهو «يفانملا عم َتَبَت هنأل ؛ةباتكلا لدب فالخب

 ١ .فرع

 ناويحلاو «ضّرَعلاو ءدقنلا نم «هعاونأ مظتني :لاملا :ظفل قالطإو

 «حاكنلا هباشف «لاملا ريغب لاملا ةضواعم هنأل ِ؛هنْيَع ريغب ناك نإو
 .دمعلا نف لاو «قالطلاو



t۲لج لع قنا  

 . انوذأم راض حص : لاملا ءادأب هّقْنِع قلع ولو

 . دبعلا َقَتَعو هِضْبَق ىلع مكاحلا هربجأ : لاملا رس َرضحَأ نإو

 رض الو «سنجلا مولعم ناك اذإ نوزوملاو «ليكملاو «ٌماعطلا اذكو
 َ اال ولا لار

 .«ًانوذأم راصو حص :لاملا ءادأب هّقثِع قلع ولو) :لاق

 رح تناف مهرد فلآ يلإ تيدأ نإ :لوقي نأ لثم كلذو

 هنأل ؛ًابتاكم ٌريصي نأ ريغ نم ءادألا دنع عي هنأ :حص :هلوق ئنعمو

 ؛ ءاهتنالا يف ةضواعملا ىنعم هيف ناك نإو ءادألاب قتعلا قيلعت يف حيرص

 .اولاعت هللا ءاش نإ نين ام ىلع

 :هذارمو «هنم ءادألا هبّلطب باستكالا يف هبغر هنأل :ًانوذأم راص امنإو

 00 .ةلالد هل ًانذإ ناكف ,"”يركتلا نود «ةراجتلا

 .(دبعلا َقّتَعو «هضْبق ىلع مكاحلا هربجأ :لاملا رضحأ نإو) :لاق

 .ةيلختلاب ًاضباق "لرب هنأ :قوقحلا رئاس يفو «هيف رابجإلا ئنعمو

 فرضت هلأ سالا وهو «لوبقلا ىلع ٌرّبجي ال :هللا همحر ٌرفز لاقو

 ءدبعلا لوبق ىلع ْفقوَتي ال اذهلو ءًاظفل طرشلاب يتتعلا قيلعت وه ذإ «نيمي

 .حْسمَفلا لمتحي الو

 «يسراف ظفل :لصألا يف يدكتلاو ءاهتسخو اهلذبو سفنلا لالذإ نود يأ )١(

 . 4/4 ةيانبلا .هيف نارودلاو « سانلا نم لاؤسلا :هانعم

 .ئىلوملا يأ (۲)



 to لعج ىلع قثعلا

 ه6 ا. اه. و واوا و .او هاو و ده هواه GGG ده و واه HOG هاه هله ها هله هاه ههه هله هاه

 دوجو لبق قاقحتسا آل هنأل ؛ناميألا طورش ةرشابم ىلع َرْبَج الو موس

 خلا

 "نجار اهف لدبلاو ؛ةضواحم اهنأل ؛ةاكلا فدا

 هنأل ؛دوصقملا ىلإ ًارظن ؛ةضواعمو ءظفللا ىلإ ًارظن ؛قيلعت هنأ :انلو
 «ةيرحلا فرش ُدبعلا لانيف «لاملا مْفَد ىلع هثحيل الإ ءادألاب هقتع َقّلَع ام

 .*”ةباتكلا ةلزنمب «هتلباقمب املا "”ئلوملاو
 ًانئاب ناك ئتح ءظفللا اذه لثم يف قالطلا يف ًاضوع ناك اذهلو

 ئئتح ؛ئلوملا نع ررضلل ًاعْفَدو «ظفللاب ًالمع «ءادتبالا يف ًاقيلعت هانلعجف
 دلولا ىلإ يِرْسي الو «هبساكمب قحأ دبعلا نوكي الو «هعيب هيلع '”عنتمي ال
 .ءادألا لبق ٍدولوملا

 ىدبعلا نع ””ررضلل ًاعفد :ءادألا دنع ءاهتنالا يف ةضواعم هانلعجو

 .لئاسملا جّرْخُتو «هقفلا رودي اذه ئلعف «لوبقلا ىلع ئلوملا ٌربجي ئتح

 .ضوعلا طرشب ةبهلا :هّريظن

 .ةباتكلا دقع يأ :تلق .هنأل :خسُت يفو ()

 ٠٥/۸. ةيانبلا .قتعلا ةلباقمب لاملا ئلوملا لانيو يأ (؟)

 .لصألا يف ةضواعم اهنإف (۳)

 .بصنلاب .عنتمي :خسُن يف تطبضو (:)

 باستكا يف ةقشملا لّمحت ام هنإف ؛دحاو نعملاو :تلق .رورغلل :خسُ يفو (0)

 .ةيرحلا فرش لانيل الإ لاملا



tلْعَج ىلع قثعلا ٤ 
 ڪڪ ڪڪ سو

 دعب لوبقلاف : مهرد فلا ئلع يتوم دعب رح تنأ :هدبعل لاق نّمو
 .ثوملا

 ؛ لكلا دوي مل ام قِتعي ال هنأ الإ «لوبقلا ىلع رجي ب :ضعبلا ىئّدأ ولو

 .يقابلا ئّدأو «ضعبلا طخااذإ امك ‹«طرشلا مدعل

 ؛قتعو «هيلع ئلوملا ّمَجَر :قيلعتلا لبق اهبستكا ًافلأ ئدأ ول مث
 .اهقاقحتسال

 .هنم ءادألاب هتهج نم ُنوذأم هنأل ؛هيلع عجري مل :هدعب اهبستكا ناك ولو

 .ٌرييخت هنأل ؛سلجملا ىلع ٌرصتقي :'”تيذأ نإ :هلوق يف ءادألا مث

 لمعتست :اذإ :نأل ؛سلجملا ىلع ٌرصتقي ال :تيّدأ اذإ :هلوق ىفو

 ا لرب هقول

 لوبقلاف :مهرد فلأ لع يتوم ت ا :هدبعل لاق نمو) :لاق

 :لاق اذإ امك راصف «يتوملا دعب ام ىلإ باجيإلا ةفاضإل ؛(توملا دعب

 ١ .مهرد يفلأ ىلع ًادغ رح تنأ

 لوبقلا نوكي ثيح «مهرد و فلأ ىلع ريدم تنأ :لاق اذإ ام فالخب

 للا بحي الاغا الإ لاخلا يف :ريبدتلا باجيإ نأل ؛لاحلا يف هيلإ

 .قرلا مايقل

 ام «توملا دعب لبق نإو «"”باتكلا» ةلأسم يف هيلع َقِتعَي ال :"'اولاق

 رح تنأف ًافلأ ىلإ تيدا نإ يأ (۱)

 .49/4 ةيانبلا .ةيفنحلا خياشم نم نورخأتملا يأ (1)

 .49/4 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يأ (۳)



 00 لج ئلع قثيلا

 نم تام مث « قتعف ءدبعلا لبقف «نينس عبرأ هتمدخ ىلع هدبع قتعأ نمو
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 هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هلام يف هسفن ةميق هيلعف : هتعاس

 و 4

 نينس عبرأ هتمدخ ةميق هيلع : هللا همحر دمحم لاقو

 .حيحص اذهو «قاتعإلل لهأب سيل تيملا نأل ؛ ثراولا هقتعي مل

 ا 2« ىتعف «دبعلا لبقف «نينس عبرأ هتمدخ ئلع هدبع قتعأ مو) :لاق
 5 ل

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هلام يف هسفن ةميق هيلعف هتعاس نم تام

 .هللا امهمحر

 (نينس عبرأ هتمدخ ةميق هيلع :هللا همحر دمحم لاقو

 قتعلا قّلعتيف ءًاضوع ةمولعم ٍةدم يف ةمدخلا ّلَعَج هنالف :قتعلا ام
 راصف ءًاضوع ُمُّلِصَي هنأل ؛نينس عبرأ هثمدخ همزلو «دجو دقو «لوبقلاب

 مهرد فلأ ىلع هقتعأ اذإ امك

 يهو «ئرخأ ٍةيف الخ ىلع ءانب هيف "”فالخلاف :دبعلا تام اذإ مث
 تقِحّبسا مث E هقتعأ a ويداعي ترحم رعت ب رخل

 ةميقبو ءامهدنع هسفن ةميقب دبعلا ىلع ئلوملا م عجري :تكله وأ ءةيراجلا

 ET «هذنع ةيراجلا

 رذعتي :قاقحتسالاو كالهلاب ةيراجلا ميلست رذعتي امك هنأ :ءانبلا هجوو

 اغ ناصف لوملا تومي اذكر: هديعلا ترمب خلا لا لوضولا

 .ةيفالخلاف :خسُت يفو )١(

 ئرخألا ةلأسملا ةروص يأ (0



 لنج ىلع قئيلا £7

 اور نأ ىلع قلع مهرد فلا ئلع كتمأ نوما : َرَخآل لاق نّمو

 . رمآلا ىلع ءيش الو ءٌرئاج قتعلاف : هجّوزتت نأ ْتَبأَف «َلَعَفف

 : اهلاحب ةلأسملاو ءمهرد يفلأ ىلع ينع َكََمَأ قتعأ : لاق ولو

 ءرِمآلا هاَذأ : ةميقلا باصأ امف ءاهلثم رهمو ءاهتميق ىلع فلألا تَّمسُف

 .هنع لطب : رهملا باصأ امو

 نأ ىلع يلع مهرد يفلأ ىلع كتمأ قّيعأ :َرَخآل لاق نّمو) :لاق

 .(رمآلا ىلع ءيش الو «ٌرئاج قتعلاف :هجّوزتت نأ تَبأف «لَعَفف ءاهْينَجٌوِرت
 هَمْرلَي ال :لعفف «ايلع مهرد عقلا ىلع دبع قيعا :ةريخل لاق نم نالا

 .رومأملا نع قتعلا عقيو «ءيش

 «لعفف ؛يلع مهرد يفلأ ىلع كتأرما ٍقَّلط :هريغل لاق اذإ ام فالخب

 قالطلا يف يبنجألا ىلع لدبلا طارتشا نأل ؛ريآلا ىلع فلألا بجي ثيح

 .لبق نم هانررق دقو ءٌزوجي ال :قاتعلا يفو «ڙئاج

 :اهلاحب ةلأسملاو ءمهرد فلآ ىلع ينع كَم قتعأ :لاق ولو) :لاق

 رِمآلا هاّذأ :ةميقلا باصأ امف ءاهلثم رمو ءاهتميق ىلع ُفلألا تّمسق

 «ءاضتقا ؛ءارشلا َّنّمضت :ينع :لاق هَل هنأل ؛ (هنع لطب :رهملا باصأ امو

 .فرع ام ىلع

 احان عْئضُبلابو ارش ةبقرلاب فلألا لَباق دقف :كلذك ناك اذإو
 و و ا و ٠ ول

 مل ام هنع لطبو «ةبقرلا وهو «هل ملس ام ةصح تبجوو ؛امهيلع مسقناف

 .عضبلا وهو «هل ْمَّلِسَي



 oV لعج ىلع قّئعلا

 ٠ ده هم و و و هو هاو و هو هاو واو واو او دو و ده .عاو وأو ىو هه اه دوق هه هاهو و OG GOG ده ههه

 © هو لوألا هجولا .ئف طقس: :اهتميق باصآ ام نأ :ةئاوَجو
(O0 a ۰١ 

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيهجولا يف اهل ًارهم ناك :اهلثم هم باصأ امو

FF FR ¢ان  

 . ٠١۳١/۸ ةيانبلا .ريغصلا عماجلا يف ينعي (1)

 .ينع : ظفل هيف ركذي مل يذلا يأ (۲)

 .وهو :خسُت يفو ()

 .ينع :ظفل هيف ركذ ام يأ (5)



 ريبدتلا باب 0۸

 ريبدتلا باب

 دعب رح تنأ :وأ رح تنأف ثم اذإ : هكولممل ئلوملا لاق اذإو
U.يوم وح مو قب 67 ني ت اما وو  

 دقف : كتربد دق : وأ ريدم تنأ : وأ «ىنم ريد نع رح تنأ : وأ « يتوم

 .هِكلِم نع هجارخإ الو «هتبه الو «هعیب زوجي ال

 ريبدتلا باب

 دعب رح تنأ :وأ رح تنأف تم اذإ :هكولممل ىلوملا لاق اذإو) :لاق

 دفف :كئربد لق :وأ ريدم تنأ :وأ ۰ ينم ربد نک تنا :وأ ,""يتوم

 3 ك 5-34 7 2

 نع قّثِعلا تابثإ هنإف «ريبدتلا ىف ةحيرص ظافلألا هذه نأل ؛(ارّيدم راص

 ۰ ا

 «ةيرحلا ىلإ الإ (هكلِم نع هجارخإ الو «هّبه الو «هّعيب زوجي ال) مث
 .ةباتكلا ىف امك

 الف «طرشلاب قتعلا قيلعت هنأل ؛ٌوجي :هللا همحر ”يعفاشلا لاقو
 .دّيقملا ربدملا يف امكو «تاقيلعتلا رئاس يف امك «ةبهلاو عيبلا هب عنتمي 32 2 2

 ص 2 04

 .كلذ نم ةعنام ريغ ىهو ءةيصو َريبدتلا نألو

2 3 2 
 ۸7۷ ةكسل ىف ةحّحضم ةدابز : شوف دعب رح تنا وا :ةلمج (1)

 ١١/7. بذهملا (۲)



 م و دو د. اه. و واوا هو هما. هو هاه هه هو اهو هو هو هاه واه واو ده ه ولو هاو و هاه هه ههه هوه

 الو ُبَهوُي الو ءٌعابُي ال ٌرّبدملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 0 2 و

 ."70ثّروُي

 .كُّثلا نم رح وهو

 .هريغ ببس الو «توملا دعب تبلت ةيرحلا نأل ؛ةيرحلا بس هنألو
 .توملا دعب هيدعو «لاحلا يف هدوجول ؛ئلْوَأ لاحلا يف ًاببس هّلْعَج مث

 حا كمت الف ٠ ف رصعملا ةيلهأ نالطب لاح تولا دعب ام ّنآلو

 .ةيلهألا نالطب نامز ىلإ ةّيببسلا
 هنأل ؛طرشلا لبق مئاق ةيببسلا نم حناملا نأل ؛تاقيلعتلا رئاس فالخب

 قالطلا عوقو ٌداَضُي هنأو ءٌدوصقملا وه عنملاو نا جلا نب

 .اقرتفاف «هدنع ةيلهألا مايقل ؛ طرشلا نامز ىلإ ةيببسلا ٌريخأت نكمأو «قاتعلاو

 ال ببسلا لاطبإو «ةثارولاك «لاحلا يف ةفالخ ةيصولاو «ةيصو هنألو

 1 ٠ كلذ :هيهاضي امو عيبلا يفو «زوجي

 نب ةديبع :هدنس ىفو «ثّروي الو :ظفل نودب «(57784) ىنطقرادلا ننس )١(

 ةياردلا رظني ًافوقوم ضعبلا هلعجو «(71017) ىقهيبلا سب فيش وهو :ناسح

 .114/7 رابخإلاو فيرعتلا 7/٠

 هيلع هللا ئلص هنأ (141) ملسم حيحصو )۲۱٤۱(« يراخبلا حيحص يف ءاجو

 .ربدملا عاب ملسو

 .فرصتلا :خسُن يفو (۲)
 .ريبدتلا لاطبإ ىلإ ةراشإ يأ (۳)



 ريبدتلا باب لل

 نأ هلو ءاهؤُطَو هل َةَمَأ تناك نإو «هرجاؤيو ءهمدختسُي نأ ئلؤمللو

 . اجوري
 . ثلثلا نم َجَرَخ نإ هلام ِثْلُث نم ٌرّبدملا َقَتَع : ئلوملا تام اذإف

 .هتميق يثلث يف ئعسي : ريغ لام هل نكي مل ول ئتح
 .هئامرغل هتميق لك يف ئعس : يد ئلوملا ئلع ناك نإو

 :رذم : ةربدملا دلوو

 ‹“"اهؤطو هل ةمآ تناك نإو «هرجاؤيو «همدختسي نأ یلومللو) :لاق

 :تاف ت هذه ةيالو دا هيو دل ت دف كللحلا نأل اكو: نا هلو

 نم جرح نإ هلام ثلث نم ُرّبدملا َقَتَع :ئلوملا تام اذإف) :لاق
 .انيور امل ؛(ثلثلا

 ٌريغ مكحلاو «توملا تقو لإ ٌفاضم ٌعّربت هنأل ؛ةيصو َريبدتلا نألو
 .ثلثلا نم ذفتيف «لاحلا يف وتباث

 .هتميق يثلث يف ٰیعسي :هّريغ لام هل نكي مل ول ئتح) :لاق

 نْيدلا مالقتل ؛(هئامرغل هتميق لك يف ئعس :ٌنْيَد ئلوملا ىلع ناك نإو

 .هتميق در بجيف «قتعلا ضقت نكمُي الو «ةيصولا ىلع
 يضر ةباحصلا ٌعامجإ لِقُت كلذ ئلعو :(رّبدم :ةرّبدملا دلوو) :لاق

 ."'مهنع هللا

 .ةحابإلا ىلع لدي رم :هريدقت :تلق .اهئطَو ةمأ :خسُن يفو )١(

 فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لقنو 070771«2) ةبيش يبأ نبا فئصم رظني (۲)



 5١ ريبدتلا باب

x 00 ل 7 0 5 6 م » 2  

 يضرم نم تم نإ : لوقي نأ لثم ءٍةفص ئلع هتومب ريبدتلا قلع نإو
 . هعيب ٌزوجيو «رّبدمب سيلف : اذك ضرم نم وأ ءاذه يرفس وأ اذه

 .ربدملا قتعي امك تع : اهركذ ىتلا ةفصلا الع ٰىلوملا تام نإف

 م اتم نإ :لوقي نأ لم ةف ىلع هتومب ريبدتلا ىلع نإو) :لاق

 زوجيو «ربدمب سيلف :اذك ضرم نم وأ ءاذه يرفس وأ ءاذه يضرم

 .ةفصلا كلت يف ٍددرتل ؛لاحلا يف دقعني مل ببسلا نأل ؛(هّعيب

 ٌنئاك وهو «توملا قّلطمب هَقِْع قلعت هنأل ؛قلطملا رّبدملا فالخب
 ١ .ةلاحم ال

 َقَيعَي امك َقَتَع :اهركذ يتلا ةفصلا ىلع ئلوملا تام نإف) :لاق

 .(ريدملا

 ءازجأ نم ءزج رخآ يف ريبدتلا مكح O هنأل ؛ثلتلا نم :هانعم

 .ثلثلا نم ٌربتعي اذهلف هيف ةفصلا كلت ققحتل ؛ هتايح
-4 
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 .انركذ امل ؛ نينس رشع وأ ةنس ىلإ تم نإ :لوقي نأ :دّيقملا نمو

 هنأل ؛بلاغلا ىف هيلإ شيعي ال هّلْثِمو ءةنس ةئام ىلإ :لاق اذام فالخب
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةلاحم ال «نئاكلاك

3F ¢انني  

 فلاخ ةباحصلا نم تباث نب ديز نأ رذنملا نبال فارشإلا نع ٠٠/۳ رابخإلاو

 .۸۷/۲ ةياردلا رظنيو «عامجإلا

 .يضرم يف :خسُن يفو )١(



 داليتسالا باب 3

 داليتسالا باب

 ءاهعيب ٌروجي ال هل ډلو مآ تراص دقف : اهالوم نم ٌهَمألا تدل اذإو

 .اهكيلمت الو

 داليتسالا باب

 زوجي ال «هل دلو ّمأ تراص دقف :اهالوم نم ٌةَمَألا ٍِتَدَّلَو اذإو) :لاق
 ."”اهّدلو اهقتعأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ايكيلمت الو اھ

 وهو «هبجاوم ضعب تبثيف ءاهقاتعإ نع ملسو هيلع هللا ئلص ٌربخأ

 علا رح
 ناف لا او ةمْؤطوملاو:ةولقا ولا مي كاف لا ر

 ةمرح يف فرع ام ئلع ءامهنيب ُرْيملا نكمُي ال ثيحب ءاطلتخا دق نّيءاملا
 شف فح اهلا ايكح ةكلا ىقبت لاصفنالا دعب نأ الإ :«ةزهاشتلا

 .توملا دعب ام ىلإ الجم ًامكح بجواف «ببسلا

 اذكف ءلاجرلا بناج نم وهو «بسنلا ,رابتعاب : :امکح ةيئزجلا ءاقيو

 دقو ءاهجوز ٌةرحلا تكلم اذإ تح «نهَقح يفال ٠ ؛مهَقَح يف تبنت تبلت ةيرحلا

 .اهتومب هْنكَلَم يذلا جوزلا قتعي ب مل :هنم تدلو

 فيعض وهو :هللا دبع نب نيسح :هدنس يفو )70١17(2 هجام نبا ننس )١(

 ۲٠١/۸: ئلحملا يف مزح نبا لاقو «لضعم لنسب (۲۱۷۸۸) يقهيبلا ننس ءادج
 يف مساق ةمالعلا هيلع كردتساو «ناطقلا نبا هبقعتو «تاقث هّلاور دنسب اذه حص
 .۸۷/۲ ةياردلا رظنيو "١77 /* رابخإلاو فيرعتلا



 1 داليتسالا باب

 وع و و 34 5 5

 .اهجيوزتو ءاهتراجإو ءاهمادختساو ءاهؤطو هل زوجيو

 .هب ئلوملا فرتعَي نأ الإ اهدلو بسن تبثي الو

 «عيبلا ٌزاوج عنمّيف «لاحلا يف ةيرحلا قح تبعي :لّجؤم قع توبثبو
 .هتوم دعب اهقتع بجويو «لاحلا يف ةيرحلا ىلإ ال اهجارخإو

 عرف هنإف ءأّرجتي ال داليتسالا نأل ؛هل ًاكولمم اهضعب ناك اذإ اذكو

 .هلصأب ٌربتعيف «بسنلا

 نأل ؛(اهجيوزتو ءاهتراجإو ءاهمادختساو ءاهؤطو هل زوجيو) :لاق

 ةربدملا تهبشأف «مئاق "''اهيف كلملا

Cy : لاق 

 تبث اَّمَل هنأل ؛ ؛ عدي مل نإو هنم هّبسن تبثي :هللا همحر "”'يعفاشلا لاقو

 .ئلوأ :ءاضفإ رثكأ هنأو نار ثي نآلف «دقعلاب بسنلا

 عناملا دوجول ؛دلولا نود ةا ءاضقا دص ةقألا طو فا دالر

 .ءطو ريغ نم نيميلا كلي ةلزنمب «ةوعادلا نم دب الف 7

 .ةوعدلا ىلإ ةجاح الف « هنم ًادوصقم ُمّيعتي دلولا نأل ؛ٍدقعلا فالخب

 .دلولا مأ يف يأ )١(

 ۲٠۹/۱. عانقإلا (؟)

 لاقو «ه5154 ةخسن ةيشاح .ةيلاملا كال وه مالو ءدلولا ٍبَّلَط نع يأ (۲)

 هلا همحر ةفينح يبأ دنع ددلولا مآ نع موقتلا طوقس وه عناملاو : ٠١١/۸ ةيانبلا يف

 ؛نِقلا ةميق ثلث اهئميق نأل ؛هيبحاص دنع ةميقلا ناصقنو «هدنع ةموقتمب تسيل اهنأل

 ها .عيبلاو ءةياعسلا ةعفنم لاوزو «ءطولا ةعفنم ءاقبل
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 .رارقإ ريغب هبسن تبثي : الوب كلذ دعب تءاج نإف

 . هلوقب ىفتني : هافن اذإ هنأ الإ

 0 .(رارقإ ريغب "بسن تبثي :رلوب كلذ دعب تءاج نإف) :لاق

 - د

 نيعت :لوألا دلولا ئوعدب هنأل ؛لوألا دلولاب هنم يفارتعا دعب :هانعم

 .ةدوقعملاك « "”جيوزتلاب هّلقن كلمي ًاشارف تراصف ءاهنم ًادوصقم لولا

 هلق كِلمَي ىتح «فيعض اهشارف نأل ؛(هلوقب يفتني :هافن اذإ هنأ الإ)

 .جيوزتلاب

 دكأتل ؛ناعللاب الإ هيفنب دلولا يفتني ال ثيح «ةحوكنملا فالخب

 ."””مكح هانركذ يذلا اذهو «جيوزتلاب هلاطبإ كلمي ال ئتح «شارفلا

 نأ همزلي :اهنع لز ملو «“اهتصحو ءاهئِطَو ناك نإف :'”ةنايدلا امأف

 .هنم دلولا نأ رهاظلا نأل ؛يعديو «هب فرتعي

 رهاظلا اذه نأل ؛هّيفني نأ هل زاج :اهنصحي مل وأ ءاهنع َلَرَع نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع يور اذكه رح ٌرهاظ هلباقي

 .ئلوملا نم يأ )١(

 .ةيناميلسلا 155 مقرب ةخسن ةيشاح .هريغل اهجوزي نأ زوجي ينعي (۲)

 .ءاضقلاو مكحلا نايب يأ (۳)

 .ئلاعت هللا نيبو هنيب يأ (5)

 .ةبيرلا ناظم نع زوربلاو جورخلا نم اهعنمي نأ :نيصحتلا نم دارملا (0)
 ٠١۲/۸. ةيانبلا .ةعماجملا عضوم لزنُي الو ءاهأطي نأ :وهف لزعلا امأو



 ٤0 داليتسالا باب

 سعات 6

 .همأ مكح يف وهف : الوب تءاجف «لجر نم ئلوملا اهَجّوز نإف
 .لاملا عيمج نم ْتَقَتَع : ئلوملا تام اذإو

 امهانركذ «هللا امهمحر دمحم نعو فسوي يبأ نع "”نايرخأ ناتياور هيفو
 .«يهتنملا ةيافك» يف

 ؛(هّمَأ مکح يف وهف :للوب تءاجف «لجر نم ئلوملا اهجّوز نإف) :لاق

 رح ةرحلا دلو نأ ىر الأ «ريبدتلاك ؛دلولا ىلإ يرسُي ةيرحلا ىح نأل
 ."”قيقر هّنِقلا دلوو

 ذإ ءادساف حاكنلا ناك نإو هل شارفلا نأل ؛جوزلا نم تبني ْبسَّنلاو

 .ماكحألا قَح يف حيحصلاب حلم دسافلا

 .هريغ نم بسنلا تباث هنأل ؛هنم هبسن تبثي ال :ئلوملا هاعّدا ولو

 .هرارقإل ؛هل دلو ّمأ همأ ريصتو ءدلولا قتعيو
 .(لاملا عيمج نم ْتَقَتَع :ئلوملا تام اذإو) :لاق

 قتعب َرمَأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ بّيسملا نب ديعس ثيدحل

 ."فلثلا نم َنْلَعِجُي الو ءِنْيَد يف نبي ال نأو «دالوألا تاهمأ

 «نيدلاو ةثرولا ّقَح ىلع مّدقتف ءةيلصأ دلولا ىلإ ةجاحلا نألو
 ٠ ارا ارز نم وهاب رال املا فالك .نينكتلاع

 )١( ةيانبلا .بوجولا ظفلب تاياورلا كلتو ۸/٠١١ .

 .نِف :خسُن يفو (۲)

 هجرخأ :تلق «هدجن مل :نوجّرخملا لاق :174/7“ رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۳)

 «"۹۲ص ىعملألا ةينم رظنيو «ها .هجولا اذه نم لصألا ىف نسحلا نب دمحم

 .۸۷/۲ ةياردلاو
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 . ءامرغلل ئلوملا ِنْيَد يف اهيلع ةياعس الو

 . اهتميق يف ئعست نأ اهيلعف : ينارصنلا دلو ٌمأ تملسأ اذإو

 :انيوز امل ؛ (ءامرغلل ئلوملا نيد يف اهيلع ةياعس الو) :لاق

 ا يبا هع ا نصت ا نقع. مونت لامن ر

 علا كالت + نضاضقلا# املا رح اهب لع ٠ الو هللا ههر

 .موقتم لام هنأل

 ؛(اهتميق يف ىعست نأ اهيلعف :ينارصنلا ٍدلو ٌمأ تملسأ اذإو) :لاق

 .ةياعسلا يدؤت ىتح َقّيعَت ال «بّتاكملا ةلزنمب يهو

 هيلع ريك ةياضتلاو «لاحلا يف قع د :هللا همحر رفز لاقو

 :ملسأ نإف «ئبأف «مالسإلا ئلوملا ىلع ضرع اذإ اميف فالخلا اذهو

 .اهلاح ىلع ئقبت

 وأ لاب كلذو  ةجاوا تلا: اه دبا اته لذلاب لازا نأ ل
 .قاتعإلا نّيعتف «عيبلا رذعت دقو «قاتعإلا

 اهنع لذلا عفدني هنأل ؟ةبتاكم اهلعج يف نيبناجلا نم رظنلا نأ :انلو

 .ًادي ةرح اهتروريصب

 «ةيرحلا فرشل الْيَن ؛بسكلا ىلع اهثاعبنال :يمذلا نع "”ررضلاو
 بلا يف ارق : اف سو تقنعأ رل انآ يلم لدبي ارمثلا ليقف

 .الف : خس يفو )۱(



 1V داليتسالا باب

 . ةياعس الب تقنع : اهالوم تام ولو
 كه هس

 . هلق درت ال : هتايح يف ترجع ولو ٠

 .هل والو ّمَأ تراص : اهكَلَم مث «حاكتب هريغ ةمأ َدّلوَتسا نمو

 ."”هللقتعي امو كرتيف «ةموقتم يمذلا اهدقتعي دلولا ٌمأ ةيلامو

 .ةمرتحم يهف :ةموقتم نكت مل نإ "اهنألو

 افع اذإ كرتشملا صاصقلا يف امك «نامضلا بوجول يفكي اذهو
 نقال لالا ب مارال "عا

 .هل دلو مَ اهنأل ؛(ةياعيم الب ْتَقَتَع :اهالوم تام ولو) :لاق

 تَدْيِعَأ :ةّنِق تدر ول اهنأل ؛ ةف درت ال :هتايح يف ترجع ولو) :لاق
 .”بجوملا مايقل ؛ةبئاكم

 .(“هل دلو ّمَأ تراص :اهّكلَم مث «حاكتب هريغ ةمأ َدلوَتسا نّمو) :لاق

 .هل لو مآ ٌريصت ال :هللا همحر ''”يعفاشلا لاقو

 :ةميقلا يف ةياعسلاو «ينارصنلا دلو مآ ىعست فيك :لاقي امع باوج اذه )١(

 نودقتعي مهنأ باجأف ؟هلا همحر ةفينح يبأ نع ةموقتمب تسيل دلولا مأو «موقتلا ليلد
 .4//171 ةيانبلا .اهتيلام

 .دلولا مأ ةيلام يأ (؟)

 .ضعب :خسُن يفو (۳)

 .اهالوم رفك عم اهمالسإ وهو «ةباتكلل بجوملا يأ ()

 )٥( ةيانبلا .ةقيقح دلو مآ تناك اهنأل ؛ًاعرش ٠١۸/۸.

 01٠/5. جاتحملا ينغم ()



 تسلل ۸

 هل دلو ّمأ ٌريصت : اهَّكَلَم مث «تّقِحُتسا مث «نيمي كلوب اهدّلوّتسا ولو
 . اندنع

 مآ ٌريصت :اهَكَلَم مث ءتَقِحّيسا مث «نيمي كلوب اهدّلوَتسا ولو) :لاق
 1 .نالوق :هيف "هلو «(اندنع هل دلو

 ."'رورغملا دلو وهو

 نم تقلع اذإ امك هل ٍدلو مآ نوكت الف «قيقرب ْتَقِلَع اهنأ : هل
 ّ .ينازلا اهكَلَم مث ءانزلا

 يف مألا هرج هنألا "6 اريح دلزلا قول راف :دلولا ةيمومأ نأل اذهو

 ٠ لكلا فلاح ال ٌءزجلاو «ةلاحلا كلت

 امنإ ةيئزجلاو «لبق نم انركذ ام ىلع «“"ةيئزجلا وه ببسلا نأ :انلو
 تبل دقو المك امهنم رلحاو لك ىلإ دحاولا ٍدلولا ةبسنب امهنيب تبنت
 .ةطساولا هذهب ةيئزجلا تبثتف «بسنلا

 ىلع قّتعي امنإو «ينازلا ىلإ دلولل هيف بسن ال هنأل ؛انزلا فالخب
 .ةطساو ريغب ةقيقح هؤزج هنأل ؛هكلم اذإ ينازلا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ )١(
 مث «هنم دلتف «حاکن وأ «نيمي كلم ىلع ًادمعتم ةأرما أطي نم نأ :هئايو (0

 ١78/4. ةيانبلا .ةموصخلا موي ةميقلاب ًارح هدلو نوكي : یس

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (۳)

 .هنم تقِلَع نمل يأ )٤(
 .ًامكح )0(
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 «هنم هبسن تبث : هاعّداف ءدلوب تءاجف «هنبا ةيراج بألا ءىطو اذإو
 و 3 َ 2

 .اهدلو ةميق الو ءاهرقع هيلع سیلو ءاهتميق هيلعو ءهل دلو مآ تراصو

 .ابسنلا تبثي مل : بألا ءاقب عم بألا وب ءىِطَو نإو
2 2 5 

 . بألا نم هبسن تبثي امك «دجلا نم تبثي : اتيم بألا ناك ولو

 ةطساوب هيلإ سني هنأل ؛قِتعي ال :'"'انزلا نم هاخأ ئرتشا نم :هّريظن
 .ٍةتباث ريغ يهو «دلاولا ىلإ هتبسن

 هبسن تبث :هاعّداف ىللوب تءاجف «هنبا ةيراج بألا ًءرِطو اذإو) :لاق

 يق الرب م ينزل هلع يو اف هو هل ولو ا ترار "ذل
 .باتكلا اذه نم '”حاكنلا باتك يف اهلئالدب ةلأسملا انْرَكَذ دؤكوهدلو

 ىلإ كلملا ٍدانتسال ؛ لصألا رح َقّلَعْنا هنأل :دلولا ةميق نمضي ال امنإو

 .داليتسالا لبق ام

 ال هنأل ؛(بسنلا تبثي مل :بألا ءاقب عم بألا وبأ ءىِطَو نإو) :لاق

 .بألا مايق لاخت دجلل ةيآلو

 ؛(بألا نم هبسن تبثي امك «دجلا نم تبغي :ًاتيم بألا ناك ولو) :لاق

 .بألا دقف دنع هتيالو روهظل

 . 178/4 ةيانبلا .انزلا نم ناك نإو هكلم اذإ هيلع قتعي هنإف :مأل خألا امأ «بأل خألا يأ (۱)

 .هال59 ةخسن ةيشاح .ءاهقفلا قافتاب ًاعرش ًامارح ءطولا اذه ناك نإو (۲)

 .اهلثم رهم يأ(۳)

 .ةيادهلا نم قيقرلا حاكن باتك رخآ يف (4)



 داليتسالا باب ع

: 9 1 40 
 : امهدحأ هاعّداف .دلوب تءاجف «نيكيرش نيب ةيراجلا تناك اذإو

 ا ل ا خ 2 dego چ
 فصن نمصيو ءاهتمیق فصن رمضيو هل ډلو مآ تراصو «هنم هبسن تبث

 .اهرقع و

 .ةيالولل عطاق هنأل ؛هتوم ةلزنمب :هقرو «بألا ُرْفكو

 ادا لو تاق كرف ني. والا كا لا

 هتفداصمل ؛هفصن يف هنم بسنلا تبت اّمَل هنأل ؛(هنم هبسن تب :امهدحأ

 دقو اردت الا هس نأ امل 0 ؛يقابلا يف تب هَل
 : ءا نم قلعت ال دحاولا دلولا ذ] < قولعلا

 .امهدنع أرجتي ال ا نأل ؛(هل ٍدلو مآ تراصو)

 بيصن كلمتي مث ءهل دلو مآ هّبيصن ٌريصي :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو
2-00 

 .كلملل لباق وه ذإ « هبحاص

 "”لمكتسا ال هبحاص بيصن كلمت هنأل ؛(اهتميق فصن نَمضيو)
 .””ةاليتسالا

 تشي كلملا ذِإ ءةكرتشم ةيراج ءىطو هنأل ؛(اهرقع فصن نمضيو)
 .هبحاص بيصن يف كلملا هبقعتيف «داليتسالل ًامكح

 ًاطرش تبثي كلانه كلملا نأل ؛هنبا ةيراج دلوتسا اذإ بألا فالخب

 .هسفن كلم ًانطاو راصف «همدقتيف «داليتسالل

 .نيلجر ءام :خسُت يفو )١(

 .تلمكتسا :خسُت يفو )۲)

 .ةروكذملا ةيراجلا يف يأ (۳)



 ۷١ داليتسالا باب

 7 ت 7 2 م م

 .اعيمج امهنم هبسن تب : اعم هايعّدا نإو ءاهدلو ةميق مرغَي الو

 «قولعلا تقو ىلإ ًادنتسم تبثي بسنلا نأل ؛(اهدلو ةميق مرعي الو)
 .كيرشلا وعالم ىلع هنم ءيش قلعي ملف

 ا انهم سنا ت اعواد نو لاق

 .امهكلم ىلع ْتَلَمَح اذإ :هانعم

 بسنلا تابثإ نأل ؛"ةفاقلا لوق ئلإ ْعَجْرُي :هللا همحر ' 0 ءفاشلا لاقو
 اي س ف تمي ذل دلرلا نأ الع ا

 .هّبشلاب
 رايز نب ةماسأ يف يفئاقلا لوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر رم دقو

 ."”امهنع هللا يضر

 9 سيلا : رونو د ساو حم :انلو

 يقابلل وهو «هناثريو امهر ءامهُتبا وه ءامهل نيل :اًنيِب ولو «“امهيلع
 ا

 )١( عانقإلا ۱/۲٠٤.

 .فئاقلا :خسُت يفو (۲)

 .(( 48 ۰۳۸) ملسم حيحص )٦۷۷۰(« يراخبلا حيحص (۳)

 .امهيلع بسنلا سبل يأ (5)

 ءيش الو «يحلا بألل ثاريملا نوكي :امهدحأ توم دعب دلولا تام اذإ يأ (0)

 ١51/48. ةيانبلا .كيرشلا ةثرول

 = ۸۸/۲ ةياردلا )١751/5(« قازرلا دبع فنصم «(۲۱۲۱۷) ىقهيبلا ننس (5)



 داليتسالا باب ۷۲

 .امهل دلو مأ ةمألا تناكو

 و هللا يضر ةباحصلا نم ٍرَضْحَمِب كلذ ناكو

 ."”كلذ لثم هنع هللا يضر يلع نعو

 .هيف نايوتسيف «قاقحتسالا ببس يف ايوتسا امهنألو

 ٌماكحأو «ةئزجتم ٌماكحأ هب ُقّلعتت نكلو ءاّرجتي ال ناك نإو ُبسنلاو
 ال امو «ةئزجتلا ىلع امهَقَح يف تبثي :ةئزجتلا لقي امف «ةئزجتم ريغ
 .هريغ هعم سيل ناک ؛ًالّمَك امهنم رلحأ لك قح يف تبثي :اهُلبقَي

 ُرَخآلاَو ًاملسم امهدحأ ناك وأ ءرخآلل ًابأ نيكيرشلا دحأ ناك اذإ الإ

 بألا ىح يفو «ٌمالسإلا وهو «ملسملا ىح يف حّجرملا دوجول ؛ًايمذ
 .نبالا بيصن يف قحلا نم هَل ام وهو

 اوناك َرافكلا نأل : “ئور اميف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ٌرورسو

 اعَّطْقَم فئاقلا لوق ناكو «هنع هللا يضر رليز نب ةماسأ بسن يف نونعطي

 .ملسو هيلع هللا یلص هب رسف «مهنْعَطل

 يف امهنم راحاو لك ةوعد ةحصل ؛(امهل دلو ّمأ ةمألا تناكو) :لاق

 يف رظنلا هوجو نم مساق ةمالعلا هدروأ امو ۱۲۸/۳ رابخإلاو فيرعتلا ديكأتب رظنيو
 .لصألا يف هجرخأ نسحلا نب دمحم نأ ًاضيأ دافأو ءرثألا اذهب لالدتسالا

 .هيلع عمجملاك نوكي يأ )١(

 .(1751/1) قازرلا دبع فنصم 2155/54 (5115) راثآلا يناعم حرش (؟)

 :ةئزجتملاو «ه745 ةخسن يف ًاححصم "تبثم :ةئزجتم ريغ ٌماكحأو :هلوق (۳)
 ١57/4. ةيانبلا .بسنلا توبثك :ةئزجتملا ريغو «ةقفنلاك

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (5)



 VY داليتسالا باب

 ءرخآلا ىلع هل امب ًاصاصق ؛ُرَقعلا فصن امهنم ٍدحاو لك ئلعو
 . لماك نبا ثاریم امهنم دحاو لك نم بالا ثرَيو

 . رلحاو بأ ثاريم هنم ناَئرَيو

 هّقدص نإف :هاعّداف لوب تءاجف «هبتاكم ةيراج ئلوملا ءوِطَو اذإو

 ا وا ع ذلولا بست ت بئاكملا

 .اهدلول ًآعَبت «هل ردلو ّمأ اهنم هّييصن ٌريصيف «دلولا يف هبيصن
 ئلع هل امب ًاصاصق لا ت ا احاو لك ئلعو) :لاق

 هل ّرقأ هنأل ؛ (لماك نبا ثاريم امهنم راحاو لك نم نيالا ثريو ءرخآلا

 .هقح يف ةجح وهو هلك هثاريمب

 ,'"7ببسلا ىف امهئاوتسال ؛(دحاو بأ ثاريم هنم ناثریو) :لاق

 ۰ ١ .ةنيبلا اماقأ اذإ

 نإف :هاعّداف «رللوب تءاجف «هبئاكم ةيراج ئلوملا ىِطَو اذإو) :لاق
4 

 .(هنم دلولا بسن تبث :بتاكملا قدم

sSيعدي بألاب ًارابتعا  
 .هنبا ةيراج دلو

 باسكأ يف َفُرصتلا كلم ال ىلوملا نأ :قرفلا وهو ءرهاظلا هجوو

 الا قيدصتب تعم داف < كلمت كل تالار كلمت هل ريع هيئاكم

 .بسنلا يف :خسُت يفو «ةوعّدلا يف يأ )١(

 ٠٤٤/۸. ةيانبلا .هتجاح دنع بتاكملا بسك كلمتي ال يأ (۲)

 .هسفن ىلع رجحي مل هنأل ؛هنبا لام يأ (۳)



 داليتسالا باب 34

 .اهرقع هيلعو

5 0 2 
 .هل دلو مآ ةيراجلا ريصت الو ءاهدلو ةميقو

 .تّيثَي مل : بسلا يف ُبتاكملا هبذك نإو

 :قحلا نم هل ام نأل ؛كلملا همدقتي ال هنأل ؛(اهرقع هيلعو) :لاق

 .هركذن امل ؛ داليتسالا ةحصل فاك

 «ًاليلد دمتعا هنإ ثيح «رورْغَملا انعم يف هنأل ؛(اهدلو ةميقو) :لاق

 .هنم بسنلا تباث «ةميقلاب ارح نوكيف «هقرب ضر ملف «هبسک بسك هنأ وهو

 امك «ةقيقح اهيف هل كلم ال هنأل ؛(هل دلو ّمأ ةيراجلا ٌريصت الو) :لاق.

 .رورغملا دلو يف

 هل دب ال هنأ انب اَمِل ؛(تبقي مل : بسلا يف بتاكملا هبذك نإو) :لاق

 .هقيدصت نم

 ذِإ «بّتاكملا قَح لاوزو «بجوملا مايقل ؛هنم هبسن تبت :ًاموي هلم ولف
 ٠ .باوصلاب ملعأ يلاعت هللاو «ٌعناملا وه

 د6 ¢ ¢ 3F د



 ۷0 ناَمْيَآلا باتك

 ناّمّيَألا باتك

 نيميو « ةدقعنم نيميو ‹«سومقلا نيميلا : برضأ ةثالث ىلع ناميألا

 . هيف بذكلا دمعتي ضام رمأ ىلع فِحلا وه : سومَعلاف

 .ٌرافغتسالاو ةبوتلا الإ اهيف ةرافك الو ءاهبحاص اهيف مناي نيميلا هذهف

 ناَمْيألا باتك

 م و ي لا ا :برضأ ت ةثالث ىلع نامْيَألا) :لاق

 .وْعَل نيميو
 .هيف بذكلا دمعي ٍضام رم أ ىلع فلحلا وه :سومَعلاف

 .(اهئحاص اهيف ماي نيميلا هذهف

 . الا هللا هلخدأ :ًابذاك فل نما :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .(رافغتسالاو ةبوتلا الإ اهيف ةرافك الو)

 ٍِكْيَم بذ © عدل تعش اهنأل ءةرافكلا اهيف :هلل همحر "*يعفاشلا لاقو

 .ةدوقعملا هبشأف ءأبذاك هللاب داهشتسالاب ققحت دقو «ليلاعت هللا مسا ٍةمرح

 فلح وه نإ» :ظفلب امأو ءظفللا اذهب بيرغ :۲۹۲/۳ ةيارلا بصن ىف لاق )١(

 .40/7 ةياردلا رظنيو ء(1۳۸) ريبكلا يف يناربطلا دنع وهف :«رانلا هللا هّللخديل :ًابذاك

 184/1١. عانقإلا (؟)

 .ءارلاب .عفرل :خَّسُت يفو (۳)



 ناَّمّيَألا باتك 352

 هلع ال قا لعب نأ لبقتسملا يف ٍرمأ ىلع فلحلا يه : ةدقَعْنملاو
 . ةرافكلا نمل : كلذ يف ثنَح اذإف

 ءلاق امك رمألا نأ نُظَي وهو ءضام رم ىلع فِلحي نأ : وللا نيميو

 ااش اهب هللا خاوي ال نأ وجرن ”ريميلا هذهف .هفالخب ٌرمألاو

 رسلان ئاق ارض دا ةزافكلازد فحم ةزيك اهنا :انلو
 .اهب طانُت الف «ةينلا اهيف طرتشُتو

 واع ات وهف تد ايف ناك ولو + هام امال دلا فد
 .قاحلإلا عنتميف «مزالم سومغلا يف امو ءأدّتبم رايتخاب

 وأ «هَّلعفي نأ لبقتسملا يف رمأ ىلع ""فيلحلا يه : ةدقعئملاو) :لاق

 '.«ةرافكلا هّيمزل : كلذ يف ثنَح اذإف هّلعفي ال

 امي مكحّرِوي کلو كيتا يف وغاب هل رڪ ذنوب ال» : ىلاعت 0

 .نّركَد ام وهو «۸۹/ةدئاملا .4 جلا َثدَّقَع

 امك َرمألا نأ ني وهو «ضام رمأ ىلع فلحي نأ :وغللا نيميو) :لاق

 فاض اهب هللا اريا نأ وعون للا هذهف ءهفالخب ّرمألاو «لاق

 .ورمع وه امنإو ءًاديز هّلظي وهو ديزل هنإ هللاو :لوقي نأ :وغللا نمو

 نکو رعي ف وغلا هلآ ڪن ال » :لاعت هلوق :هيف لصألاو
 .49/ةدئاملا .ةيآلا .... مَڪ اُ

 .فلحي ام :خسُت يفو )١(

 دارملا اذهف «ةدقعنملا نيميلا فيرعت نم انركذ ام ةيآلا هذه نم دارملا يأ (۲)

 .فرصتب ١6١/4 ةيانبلا رظني .ةيآلا يف هيلع ص ام ةقيقح وه



 ۷V ناَمْيَألا باتك

 7 01 ے9

 .ءاوس : يسانلاو كلا «نيميلا يف دصاقلاو

 ل ع نإ 75 ص ت ن 5

 .ءاوس وهف : ايسان وأ ءاهركم هيلع فولحملا لَعْف نمو

 .هريسفت يف فالتخالل ؛ءاجّرلاب هلع هنأ الإ

 عت سن :يساّنلاو ا يف دصاقلاو) :لاق

 دج نهلزهو دج نهدج ثالث» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةرافكلا

 ."”(ةنيميلاو «قالطلاو ‹«حاكنلا

 نإ هاركإلا يف كلذ نيسو «كلذ يف انفلاخي هللا همحر “يعفاشلاو

 .ولاعت هللا ءاش

 نال وم وهف اا لأ + امركم هيلع فولحتملا لف يزل لا

 .طرشلا وهو «هاركإلاب معني ال يقيقحلا لعفلا
 .ةقيقح طرشلا ققحتل ؛ٌنونجم وأ «هيلع ىَمَْم وهو هلع اذإ اذكو
 .ثِْحلا وهو «هليلد ئلع راد مكحلاف :بنذلا عفر ةمكحلا تناك ولو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «بنذلا ةقيقح ىلع ال
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 ءاج دقو «لالدتسالا يف دهاشلا ناكم وهو «دجوي ال بيرغ :نيميلا :ظفلب )١(

 )١١85(« يذمرتلا ننس «(7؟95١) دواد يبأ ننس يف :نيميلا :لدب :ةعجرلا :ظفلب

 لدتسا ام رظنيو ۹٠/۲ ةياردلا ٠57/1١9 رينملا ردبلا رظني «بیرغ نسح :لاقو

 .امهنع هللا يضر يلعو رمعل رثأ نم 07/4 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا هب

 .45/" بذهملا (؟)



 ناب ۷۸

 باب

 ًانيمي نوكي ال امو نیمی نوكي ام
 «نمحرلاك «ئلاعت هللا ءامسأ نم ٌرَخآ مساب وأ «ئلاعت هللاب : نيميلاو

 ‹هلالجو ‹ هللا ةّرعك افرع اهب فّلحي ىتلا هتافص نم ةفصب وأ .ميحرلاو

 .ًانيمي نوكي ال هنإف : هللا مْلِعو : هّلوق الإ «هئايربكو

 باب

 ًانيمي نوكي ال امو «ًانيمي نوكي ام
 مال مج

 «ىلاعت هللا ءامسأ نم َرَخآ مساب وأ «ئلاعت هللاب :نيميلاو) :لاق

 .هللا ةّرعك افرع اهب لحي يتلا هتافص نم ٍةفصب وأ ءميحرلاو «نمحرلاك

 .فراعتم اهب فِلحلا نأل ؛(هئايربكو «هلالجو
 ءهتافصو هللا ميظعت ُدِقتعَي هنأل ؛لصاح :ةوقلا وهو «نيميلا ئنعمو

 ."”عنامو ءالماح هركِذ َحّلصف

 .يفراعتم ريغ هنأل ؛(""انيمي نوكي ال هنإف :هللا مْلِعو :هّلوق الإ) :لاق

 يأ ءانيف كملع فغا مهللا :لاقي «مولعملا هپ داريو ةكذي هنألو

 كاس

 .هنع ًاعنامو «نيميلا ئلع ًالماح يأ (۱)

 .ئلاعت هللا ةفص يوني نأ الإ انيمي نوكي ال :۳۱۸ص يدتبملا ةيادب يف (؟)



 ۹ ًانيمي نوكي ال امو ءًانیمی نوكي ام

 .ًافلاح نكي مل : هِطخَسو هللا بضغو : لاق ولو

 اذإ اذكو ءةبعكلاو «يبنلاك .ًافلاح نكي مل : هللا ريغب َفَلَح نمو
 .نآرقلاب فاح

 هللاو : هلوقك ءٌواولا : مسقلا فورحو .مسقلا بفورحب : فلحلاو

 5 . هللات a شاب : هلوقك : ءابلاو

 .(ًافلاح نكي مل :هِطْخَّسو هللا بضغو :لاق ولو) :لاق

 .فراعتم ريغ اهب فِلحلا نأل ؛هللا ةمحرو :اذكو

 حلا وأ : رطملا وهو تاه أ اهن دارو كد دق الا نو

TEةيوفعلا اهيب ذا : 

 هلوقل ؛(ةبعكلاو «يبنلاك ءًافلاح نكي مل : هللا ريغب َفَلَح نّمو) :لاق
 ."0(نَدَيل وأ «هللاب فِلحَيلف :ًافلاح مكنم ناك نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .يفراعتم ريغ هنأل ؛(نآرقلاب فّلَح اذإ اذكو) :لاق

 انأ :لاق ول أ «نآرقلاو «يبنلاو :لوقي نأ :هانعم :هنع هللا يضر لاق

 فك امهنم َقربتلا نأل ؛ًانيمي نوكي :"!امهنم ءيرب
 .مّسقلا "ف :فلحلاو) :لاق

 «ءاتلاو «هللاب :هلوقك :ءابلاو «هللاو :هلوقك اولا :مّسَقلا فورحو
 .نآرقلا يف ٌروكذمو «ناميألا يف ٌدوهعم كلذ لك نأل ؛(هللات :هلوقك

 ITED) ملسم حيحص ةةضهنخل يراخبلا حيحص )1(

 .هنم :خسُت يفو )۲(

 .دارفإلاب .فرحب : خست يفو (۳)



 ًانيمي نوكي ال امو ءًانيمي نوكي ام 6

 .اذك لعفأ ال هللا : هلوقك ءًافِلاح نوكيف «مسقلا ُفْرَح ٌرَمْضُي دقو

 .يفلاحب سيلف : هللا قَحو : لاق اذإ : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 لعفأ ال هللا :هلوقك ءًافلاح نکن ءمسقلا فرح ٌرَمضِي دقو) :لاق

 .ًازاجيإ ؛برعلا ةداع نم يفرحلا فذح نأل ؛(اذك

 ةرسكلا نوكتف «ضَمْحُي :ليقو «"”ضفاخلا بفرح عازتنال بصي :ليق مث
 .ةفوذحملا ىلع ةلالد

 :ئلاعت هللا لاق "اهب لدبث ءابلا ْنأل ؛راتخملا يف «هلل :لاق اذإ اذكو

 .هب متنمآ يأ ءالا /هط .4 هد رکنا

 .(يفلاحب سيلف : هللا قحو :لاق اذإ :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو) :لاق

 .هللا همحر فسوي يبأ نع نيتياورلا ئدحإو « هللا همحر دمحم لوق وهو

 هللا تافص نم حلا نأل ؟ انبي 0048 هنأ :ئرخأ او ا

 .فّراعتم هب فلَحلاو «قَحلا هللاو :لاق هنأك راصف «هليقح وهو «ئلاعت

 افلح نوكيف ةقوفتع تاغاطلا ذإ ءارلاغت هللا ةعاط هب داري هنأ :امهلَو
 .هللا ريغب

 ای نوكي سلاو لاف ول لا

 .ضفاخ يفرح :خسُت يفو (۱)

 .ماللا يأ (۲)

 . ٠١٤/۸ ةيانبلا .هللا همحر فسوي يبأ نع يأ (؟)

 ١55/8. ةيانبلا .مهلك انباحصأ يأ (5)



 ۸۱ ًانيمي نوكي ال امو «ًائيمي نوكي ام

 فلاب فِلْحأ : وأ فخ : وأ لاب مسقأ :وأ ءمسقأ :لاق ولو

 .فلاح وهف : هللاب دهشأ : وأ .نهشأ : وأ

 او ا ا اا و وحلا نذل ا وركب ل الاف ولو
 .دعولا قيقحت هب داري

 .هللاب فل :وأ فلا :وأ «هلاب مسقأ :وأ «مسقأ :لاق ولو) :لاق

 يف ةلمعتسم ظافلألا هذه نأل ؛(فلاح وهف :هللاب دهشأ :وأ «دهشأ :وأ
 قئيرقبا لابقتساللا لمعتسمو < ةففح لاخلا ةحيصلا 'هذهو.::قلحلا
 .لاحلا يف ًافلاح لعُجف

 .4 لآ لوس َكّنإ دهن أولَك# :لاعت هللا لاق ءٌريمي :ةداهشلاو

 ا ا .4ةَّنَج رهيب طدختا# :لاق مث «١/نوقفانملا

 .هيلإ فرصف ءروظحم :هريغبو 7 دوهعملا وه : هللاب فلحلاو

 لامتحال ؛"اهنم دب ال :ليقو «ةينلا ىلإ جاتحي ال :ليق اذهلو

 . هللا ريغب نيميلاو “ةدعلا

 .ةقيقح :بصنلاب خست يف تطبضو )١(
 يفو .هللا مسا ركذي مل ثيح ءمسقأ وأ ءدهشأ وأ «فلحأ :هلوق يف يأ (۲)

 .حيحصلا وهو :بتك :ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح
 .ةينلا نم يأ (۳)

 ريغب فلحلا لمتحي امك ءدعولاو لابقتسالا لمتحي ظفللا نأل ؛دعولا يأ (4)
 .هللا ريغب فلحأس وأ «مسقأس وأ «دهشأس وأ «فلحأس :ريدقتلا نوكيف ءهللا

 .ةينلاب الإ ٌنيميلا نيعتت الف (0)



A۲ًانيمي نوكي ال امو «ًائيمي نوكي ام  

 .انيمي نوكي : هللا ماو هللا رمعل : هلوق اذكو ٠ ن ټ د 0 0 7

 . هقاثيمو ‹ هللا دهعو : هلوق اذكو

 هنأل ؛ًانيمي نوكي : ياخ ْمَرْوُخ ييدنكوس :ةيسرافلاب لاق ولو

 .لاحلل

 انيمي نوكي ال :ليق :"!'مرؤخ دئكوس :لاق ولو

 مدعل ؛ًائيمي نوكي ال :"” مّز قالطب مروخ 0 :ةيسرافلاب لاق ولو

 .فراعتلا

 :هانعم :هللا مَع نأل ؛(ًانيمي نوكي : :هللا یاو هللا ٌرْمَع :هلوق اذكو) :لاق

 .هللاو :هانعم : ليقو «نيمي :عمج وهو « هللا نميأ :هانعم : هللا مياو «هّللا ءاقب

 .واولاك و ا ف

 .فراعتم :نيظفللاب فلحلاو

 هللا لاق ريمي دهعلا نأل ؛(هقاثيمو «هللا دهعو :هّلوق اذكو) :لاق

 :ذهعلا نع ةرابع :قاثيملاو «١4/لحنلا .( أ ٍدَهَعب أرَ و # :لاعت

 )١( ةيانبلا .هللاب فلحأ :ةيبرعلاب ةلمجلا هذه نعم ٠١۷/۸ .

 انيمي نؤكي ال اذلو ؛فلحأس يأ «لابقتسالا ديفي ظفللا اذه (۲)

 .اذك لعفأ ال يتأرما قالطب فلحأ :هانعم (؟)

 .158// ةيانبلا .ميآو :مسقلا يف فيفختلل جردلا دنع ةزمهلا طقست (4)

 .نيونتلاب ال «ميملا مضب :مُيَأ :و (0)

 .ةدئاز يأ ءمسقلل تعض ةلص يأ (1)



 1 ًانيمي نوكي ال امو «ًانيمي نوكي ام

 .هللا ردن وأ ءٌرْذَ يلع : لاق اذإ اذكو

 .ًائيمي نوكي : ٌرفاك وأ ينارصن وأ يدوهي وهف اذك ُتلعف نإ : لاق نإو

 ًارابتعا ؛ٌرْفْكَي الو «سومغلا وهف : ِهّلَعَف دق ءيشل كلذ لاق ولو
 ٠ . لبقتسملاب

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هللا ُرْذَن وأ ٌّرَذَن يلع :لاق اذإ اذكو) :لاق

 ت ةرافك هيلعف :مسي ملو ارن رل ما :مالسلاو

 نوكي :رفاك وأ ينارصن وأ يدوهي وهف اذك تلعف نإ :لاق نإو) :لاق
 « عانتمالا بجاو هدقتعا دقف :رفكلا ئلع ًامَّلَع طرشلا َلَعَج امل هنأل ؛ (ًانيمي

 ا ا
 ."لالحلا

 ؛ كي الو «سومغلا وهف :هّلَعَق دق ءيشل كلذ لاق ولو) :لاق
 ۰ .(لبقتسملاب ًارابتعا

 .يدوهي وه :لاق اذإ امك راصف “ينعم ”زيجنت هنأل ؛رفكي :ليقو

 .نيمي هنأ مَّلعي ناك نإ امهيف ٌرفكي ال هنأ حيحصلاو

 ؛رفكلاب يضر هنأل ؛امهيف کب :تلخبلاب ريكي هنأ دخ ناگ ذو

 يذمرتلا ننس )7١78(2 هجام نبا ننس )١0”(« دواد يبأ ننس )١(

HD41/5 ةياردلا هدي سانا . 

 .مارح يلع ل لک :لاق ناب (۲)

 .ديدشتلاب رَفَكُي :خسُت يف تطبضو (۳)

 .فلاحلا يأ ()



Aانيمي نوكي ال امو «ًانيمي نوكي ام ٤ 

 .يفلاحب سيلف : هللا طَخَس وأ «هللا بضغ يلعف اذك تلعف نإ : لاق ولو

 وأ ءرمخ براش وأ «قراش وأ «ناز وهف اذك تلعف نإ : لاق اذإ اذكو

 .فلاحب سيلف : ًابر لكآ

 .لعفلا ىلع مَدِقأ ثيح

 ي هللا كتم نأ للا يدفع "الف ذك ف هز لاق ل

 .ظرتشلاب كلذ ىلعتي الو «هسفن راع ءاعد هنأل ؛(فلاحب

 .فراعتم ريغ هنألو

 تراش وأ «قراس وأ ناز "وهف اذك تلعف نإ :لاق اذإ اذكو) :لاق

 خللا لي لوتحت ءايشألا هذه ةمرح نأل ؛(فلاحب سيلف :ًابر لكآ وأ ءرمخ

 ,يقراعتمب سيل هنألو «ئلاعت هللا مسا ٍةمْرَح ئنعم يف نكت ملف «ليدبتلاو
 .ملعأ ئلاعت هللاو

 ان RF ان هيل

 .يلعف : خست يفو (۱)

 .انأف :خَسُت يفو (1)



 م لصف

 ل

 لصف

 م و و و 5 لا 2
 . راهظلا يف ”ىزجي ام اهيف *ىزجي ءةبقر قتع : نيميلا ةرافكو

 ام :هاندأو ءداز امف ءًابوٹ دحاو لک ؛نيكاسم ةرشع اسك ءاش نإو
 .ةالصلا هيف ٌروجت

 . راهظلا ةرافك يف ماعطإلاك ؛نيكاسم ةرشع ّمعطأ ءاش نإو

 . هتاعباتتم مايأ ةثالث ماص : ةثالثلا ءايشألا ٍدحأ ئلع ْرِدقَي مل نإف

 »و ٠

 لصف

 ل و و و ريب يي و 2-5 3
 .راهظلا يف ”ىزجي ام اهيف ”ئىزجي ءةبقر قتع :نيميلا ةرافكو) :لاق

 داراق ا خاو لك ام رقع ابك اشو

 .ةالصلا هيف زوجت ام :هاندأو

 .(راهظلا ةرافك يف ماعطإلاك «نيكاسم ةرشع َمعطأ ءاش نإو

 .ةيآلا .4 َنيكدَسَم َةَرَقَعْماَعظ هُمَرَشكفط :ىلاعت هّلوق :هيف لصألاو
 .868/ةدئاملا

 .ةثالثلا ءايشألا دحأ هيف بجاولا ناكف «رييختلل :وأ :ةملكو

 .(تاعباتتم مايأ ةثالث ماص :ةثالثلا ءايشألا دحأ ىلع ْرِدقَي مل نإف) :لاق



 .صنلا قالطإل ؛""ةريِخُي :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 © تاعباتتم مايأ ٍةثالث ٌمايصف : :هنع هللا يضر دوعسم نبا ةءارق :انلو
 ويعمل ربخلاك و

 رامحم نع يورم :ةوسكلا ىندأ نايب يف «*”باتكلا» يف ٌروكذملا مث
 .هللا همحر

 ءهندب ةماع ٌرتسي ام :هاندأ نأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو

 .فرُعلا يف ًانايرُع ئمسي هسبال نأل ؛حيحصلا وهو «ليوارسلا زوجي ال ئتح
 ."ةميقلا رابتعاب ؛ماعطلا نع هئزجي :ةوسكلا نع هئزجي ال ام نكل

 .1؟8/ 5 جاتحملا ينغم .عبات ءاش نإو ءاهمايص قرف ءاش نإ ينعي (۱)

 ةءارق يهو )١7٠١7(« قازرلا دبع فنصم )١7755(« ةبيش يبأ نبا فنصم (۲)

 هذه تناكو ۷٥/۳: یسخرسلل طوسبملا یفو ۲ ةياردلا نقيا تشك ا

 امثخ أرقي شمعألا ناميلس ناك ئتح ال ديك ةفينح ىبأ نمز ىلإ ةروهشم ةءارقلا

 ملو ۷/١: عئانصلا عئادب يفو «ها .نامثع فحصم و ا كر

 ها .لمعلا قح يف ولتملاك راصف «كلذ يف ةباحصلا نم ّدحأ هفلاخي

 دوجي شمعألا ناكو 177/١: ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا نبا لاق شمعألا ربخ نعو

 ها .دوعسم نبأ فرح

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا ةءارق يأ (۳)

 .147/4 ةيانبلا .روهشملاب صنلا ىلع ةدايزلا زوجتو ()

 دارملا :لاقف يكاكلا امأ «يزارتألا لاق امك «"٠۲ص يرودقلا رصتخم (5)

 ۸ ةيانبلا رظني .هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا يأ طوسبملا باتك

 -:بوث فصن وأ «ليوارس لثم «ةوسكلا نع هئزجي ال ًابوث هاطعأ ول ينعي ()



 AV نيميلا ةرافك يف

 ٍ . هِزْجُت مل : ثلا ئلع َةراَّقكلا مّدق نإو
 نلتقيل وأ «هابآ ملكي ال وأ «يلصُي ال نأ لثم «ةيصعم ىلع فلح نمو ےس ر ا

 ل ل و 5 000

 . هنيمي نع َرفكيو .هسفن ثنحي نأ ىغبني : انالف

 ت ساس

 .(هزجُت مل :ثْنِحلا ىلع ةرافكلا مّدق نإو) :لاق

 «ببسلا دعب اهاآّدأ هنأل ؛لاملاب هئزجُي :هللا همحر '”ىعفاشلا لاقو

 .حرجلا دعب َريفكتلا هبشأف «نيميلا وهو

 .انه اه ةيانج الو «ةيانجلا رّتسل ةرافكلا نأ :انلو

 ؛ حرجلا فالخب «"”ضفُم ريغ نام "”هنأل ؛ببسب تسيل نیمیلاو
 ' O ال

 8 ضفم هنأل

gd8 9  
 .ةقدص هعوقول ؛نیکسملا نم درتسي ال مث

 3 2 0 5 5 - .٠ ١
 ءهابأ ملكي ال وأ «يلصي ال نأ ””لثم «ةيصعم ىلع فلح نمو) :لاق

2 031 7 3 1 
 .(هنيمي نع رفكيو ا ف ن نأ ف نی :انالف نلتقيل وأ

 .4//186 ةيانبلا .رب نم عاص فصن هّثميق تغلب اذإ ماعطإلا نع هئزجي

 ١/"407. يعفاشلا هقفلا يف بابللا )١(

 .ظفللا رهاظ رابتعاب وأ ءروكذملا رابتعاب ريمضلا ركذ امنإو «نيميلا يأ (۲)

 .ًايضفم نوكي ام :ببسلاو «مكحلا ىلإ يأ (۳)

 .حورلا قوهز ىلإ (5)

 .لثم :مضلاب خس يف تطبضو )٥(
 .۲۹۷/۱۱ راتخملا ردلا .۳۷۰/ ٤ ريدقلا حتف .هيلع بجي يأ (5)

 .50/5 ةرينلا ةرهوجلا .لتقلا كرت ئلع مزعيو «يلصيو هاب مّلكي يأ (۷)



EAAنيميلا ةرافك يف  

 الف : همالسإ دعب وأ ءرفكلا لاح يف ثنَح مث ءٌرفاكلا فلح اذإو

 نإ هيلعو ءامّرحم ْرِصَي مل : هكلمُي امم ًائيش هسفن لع مرح نم 43 هاا 2 م م 98 9_9
 . نيمي ةرافك : هحابتسا

 ازرع اه غ كارو «نيمي ىلع َفّلَح نم :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”«هنيمي نع رفكيل مث ءٌريخ وه يذلاب تأيلف :اهنم

 َرباج الو «ةرافكلا وهو «رباج لإ ّربلا تيوفت هانلق اميف نألو

 :هيالسإ دعب وأ ءرفكلا لاح يف ثنَح مث ءٌرفاكلا فلح اذإو) :لاق

 «نلاعت هللا ميظعتل دفعت اهنأل نيل لهب سلا هأل ؛ (هيلع ْثْنِح الف

 .ةدابع اهنأل ؛ةرافكلل لهآ وه الو ا نوكي ال :رفكلا عمو

 نإ هيلعو ءأمّرحُم رص مل :هكلمُي امم ًائيش هسفن ىلع مرح نّمو) :لاق
 .(نيمي ةرافك + اشنا

 ٌبْلَق :لالحلا ٌميرحت ّنأل ٠؛ هيلع ةرافك ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
AY TT 

 توبثب هلامعإ نكمأ دقو «ةمرحلا تابثإ نع ىبنُي ظفللا نأ :انلو

 )١( ملسم حيحص )١565(.

 ) )۲.اذكهو «بوثلا سبل وأ «ماعطلا لكأ نأب «حابملا ةلماعم هلماعي نأب يأ

 ۱۸١/٠١. ريبكلا يواحلا ()

 .ظفللا لامعإ يأ (5)



 9 ا
 نأ الإ «بارشلاو ماعطلا ىلع وهف : مارح يلع لج لك : لاق ولو

 .هيلإ راصيف «"”نيميلا بجوم تابثإب ""هريغل ٍةمْرَح و و

 «ثنَح :ًاريثك وأ ناك ًاليلق ءهسفن ئلع همّرح امم ًائيش لعق اذإ مث

 اذإ ا نأل ؛ةروكذملا ةحابتسالا نم ينعملا وهو «ةرافكلا ٍتّبجَوو

 . "نم ءزج لک لوانت :تبث

 الإ «بارشلاو ماعطلا ىلع وهف غ اليخ لك :لاق ولو) :لاق

 .(كلذ َريغ يوني نأ

 تلا وهو ءحابم ًالعف شاب هنأل ٠ع امك َثّنحَي نأ :سايقلاو
 .هللا همحر رفز لوق اذهو «هؤحنو

 «مومعلا رابتعا عم لّصحتي ال لا وهو N :ناسحتسالا هجو

 انف لمعتسي هلإف «فرعلل ؛بارشلاو ماعطلا ىلإ < برغل :هرابتعا طقس اذإو

 .مومعلا رابتعا طاقسإل ؛ةينلاب الإ ةأرملا لوانتُي الو ءةداع لوانتي

 .ءاليإ ناك :اهاون اذإو

 ا ياو E يدل فتاك

 ١ :ةناوولا

 .ظفللا ريغب يأ )١(

 .ةرافكلا وهو قفز

 .همرح امم يأ (۳)

 .ثنح :برش وأ لكأ اذإ تح )٤(



 نيميلا ةرافك يف ۹۰

 و 2 هه ماو ر

 . هب ءافولا هيلعف : اقلطم ارذت ردن نمو

 و

 .رذنلا سفنب ءافولا هيلعف : طرشلا دجوف ءطرسشب ٌرذنلا قلع نإو

 ةبلغل ؛ةين ريغ نم قالطلا هب عقي :اولاق هللا مهمحر “انخياشمو
 .ئوتفلا هيلعو «لامعتسالا

 .فرُعلل ؛ٌمارح يورپ لالح :هلوق يف "”يغبني اذكو

 هنأ : “مارح يور مريِك تار تدرب هجره :هلوق يف "'اوفلتخاو
 ؟ةينلا طرتشُي له

 .فرُعلل ؛ةين ريغ نم ًاقالط لعجُي هنأ رهظألاو

 ةالصلا هيلع را 37 ءافولا هلق :ًاقلظم اردن رذت نمو)ا لاق

 E E :ئمسو ءارْذَت َرَذَ نَم» :مالسلاو

 نيف ءافولا لعق : طرشلا دجرف طرشي رذنلا ىلع :قإو)» ةلاق
 / .ثيدحلا قالطإل ؛ (رذنلا

 )١( ةيانبلا .فاكسإلا ركب يبأك «خلب خياشم مهب دار 1937/4.

 :مارح ْيَوْرَب لالح :ةيسرافلاب هلوق يف ةين الب قالطلا عقي نأ يغبني يأ (۲)
 .197 /4 ةيانبلا رظنيو .ٌمارح يلع لالح :هانعمو

 .ةيفنحلا خياشم يأ (۳)

 .يلع مارح نيميلا يديب ءيش لك :اهانعمو «ةيسرافلاب ةلمجلا هذه ()

 يف ثيداحأ رذنلاب ءافولا بوجو يفو ءهدجأ مل :97/؟ ةياردلا يف لاق )٥(

 1١91/4. ةيانبلا رظنيو « نيحيحصلا



 تلعف نإ : لاق اذإ : لاقو «هنع عجر هنأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 ةرافك كلذ نع هأزجأ : هكلمأ لام ةقدص وأ تس ٌمْوَص وأ جَ يلعف اذك
 . هللا همحر رامحم لوق وهو ‹ نيمي

 ثلج الف : هنيميب ًالصتم هللا ءاش نإ : لاقو «نيمي ئلع فلح نمو

 . هيلع
3 

 دنع زجنملاک :رطرشب ّقّلعملا نألو

 نإ :لاق اذإ :لاقو «"'هنع عجر هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو) :لاق

 نع هأزجأ :"'هكلمأ لام ةقدص وأ تس موص وأ هةَجَح يلعف اذك تلعف

 ارد لوف اره «نيمي ةرافك كلذ

 .ًاضيأ ئمس امب ءافولاب ةدهعلا نع جرخَيو

 وهو نیلا م نأل وق ا اک اذإ هلك اذهو

 ا و زدت ناظر وهو متل
 ؛ نشير هللا ئفش نإ :هلوقك ؛هّئوك ديري ًاطرش ناک اذإ ام فالخب

 ۰ .حيحصلا وه ليصفتلا اذهو «عنملا وهو هيف نيميلا ىنعم مادعنال

 الف :هنيميب الصتم « هللا ءاش نإ :لاقو «/”:نيمي ئلع فلح نّمو) :لاق

 .(هيلع ثْنِح

 .طرشلا دوجو دنع يأ )١(

 .ءافولاو ةرافكلا نيب ريبختلا ىلإ رذنلا سفنب ءافولا نييعت نع عجر يأ ()

 .ةكلمأ امة ةقدص وأ «لام ةقدص : ئرخأ يفو «هكلمأ ام ةقدص : :خست يفو (۳)

 .196/4 ةيانبلا رظني .ءيش ئلع :خسُت يفو (4)



 واو هو و و ولو .٠ هاو او هاهو واه هو ها وأو هده هده هاو ده هاهو هاهو هاه هه هو اه SQA هه هاهو

 000 الل

 يف عوجر الو «عوجر :غارفلا دعب هنأل :لاصتالا نم دب ال هنأ الإ

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «نيميلا

 د6 د د د

 )١( يذمرتلا ننس يف بيرق ظفلبو «هدجأ مل :47/7 ةياردلا يف لاق )19171(2

 مح تنفخ لاو ٠ :ةياردلا .( 40 ۹7 ناس نبأ ههو



 ۹۳ باب

 باب

 ئنكسلاو لوخدلا يف نيميلا

 وأ «ةعْيبلا وأ «دجسملا وأ «ةبعكلا َلَخَدف تيب لخدي ال َفّلَح نمو

 .رادلا باب َةَلُظ وأ ءًازيلهد لَحَد اذإ اذكو «ْثّنحَي مل : ةسينكلا

 .ثنَح : ًةَفِص لخد نإو

 باب

 ئنكسلاو لوخدلا يف نيميلا

 وأ ءّدجسملا وأ «ةبعكلا لخدف «ًاتيب لخدي ا نمو) : لاق

 ام عاقبلا هذهو ءةتوتيبلل دِعَأ ام :ثيبلا نأل ؛ (ثّنِحَي مل :ةسينكلا وأ «ةعبيلا

 .انركذ اّمِل ؛(رادلا باب َةَّلُظ وأ «ًازيلهو لحد اذإ اذكو) :لاق
 1 1 6 و د6

 .ةكسلا ىلع نوكت ام :ةلظلاو

 وهو الاد قی بابلا قلغأ ول ثيحب زيلهدلا ناك رد 000

 .ةداع هيف تابي هنأل تاش : فقم

 ضعب يف اهيف ةتوتيبلل تبت ى اهنأل ؛(ثدَح N : لاق

 يفيصلاو يوتشلاك راصف ‹تاقوألا

 .ناک :خسُت يفو )١(



 ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا- ۹٤

 . ثنحي مل ر اراد لخادف راد لخدي ال َفَلَح نمو

 تراصو «تمدهنا ام دعب اهّلَخَدَف ءرادلا هذه لخدي ال فلح ولو

 .ثنح : ءارحص

 O 5 ها ي س 5 20 مك
 : اهلخدف «ئرخأ تيب مث «تبرخف «رادلا هذه لخدي ال فلح ولو

 ا ا و

 . ثنحب
0. 

 ."يفافص تناك اذكهو «ةعبرأ طئاوح تاذ ةفصلا تناك اذإ اذه :ليقو

 .حيحصلا وهو «هقالطإ ىلع َىَرَْجُم باوجلا :ليقو
 .ثنحي مل :ةَبرَخ اراد لَخدف ءاراد لخدي ال تلح مو :لاق

 كراو تمدن ام.دعب اهلخدق-ةراذلا هذه لدي. ال تلخ ولو

 ٌراد :لاقُي ءمجعلاو برعلا دنع ةصرَعلل مسا َرادلا نأل ؛(ثنَح :ءارحص

 .كلذب برعلا ٌراعشأ تدهش دقو «"ةرماغ ٌرادو «ةرماع

 :بئاغلا يفو غل :رضاحلا يف فصولا نأ ريغ ءاهيف فص ءانبلاو
 ف

 0ك
 .٠ ريبعم

 «ئرخأ تیب مث ءاتَبِرَحف ءرادلا هذه لدي ال فل ولو) لاق

 .مادهنالا دعب قاب "”رادلا مسا نأ انركذ مِل ؛(ْثّنحَي :اهّلَخَدف

 )١( ةيانبلا .ةفوكلا لهآ فافص يأ «ةفص :عمج ۱۹۸/۸.
 ) )۲.ةبرخ يأ

 .مسالا : خسن يفو )۳(
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 ص ص < و 27 مل 7 ه <” و

 مل : هلخدف ءاتيب تّينب وأ ءاناتسب وأ ءامامح وأ ءادحسم تلعج نإو

 ج ص
 9٠

 . امسح

 . ههابشأو ماّمحلا مادهنا دعب اهّلَخَد اذإ اذكو

 راصو «مدهنا ام دعب هّلَخَدَف «تيبلا اذه لخدي ال فلح نإو

 . ثّدِحَي مل ءار

 .ثنحي مل : هّلَخَدف َرَخآ ًانيب ينب اذإ اذكو

 ا ت ا١ انا وأ امام وا ادعس تلمح نو لا

 هيلع َرَخآ مسا ضارتعال ؛ًاراد َقْبَت مل "”اهنأل ؟(ثنِحَي مل :"”هلخدف

 مسا دوعي ال هنأل ؛(ههابشأو ماّمحلا مادهنا دعب اهَلَخَد اذإ اذكو) :لاق

 ."ةيرادلا

 راصو «مدهنا ام دعب هّلَخدف «تيبلا اذه لخدي ال فلح نإو) :لاق
 ملا مسا لاوزل ؛ (ثّنِحَي مل :ءارحص .هيف تاّبي ال هنأل ؛ ت

3 

 ر و 0 د ر مر ا 9 و. تس 2 +1

 « هيف تابي هنأل ؟ ثنحي :فقسلا طقسو «ناطيحلا تسب ول ئتح
 ماا ممول

 .هيف فو افقسلاو
5 

 قبي مل مسالا نأل ؛(ثنحي مل :هلخدف ءَرخآ اتيب ينب اذإ اذكو) :لاق

 .مادهنالا دعب

 .تيبلا وأ ناتسبلا وأ ماّمحلا وأ دجسملا لخد يأ )١(

 .اهلخدي الأ فلح يتلا رادلا يأ (۲)

 .هيلإ رادلا :ئرخأ يفو «هب رادلا :خسُت يفو «فورحلا رخآ ءايلا ديدشتب (۳)
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 تار ۹ ر ا ت 5 و 5 ص

 . ثنح : اهحطس ْئلع فقوف ‹رادلا هذه لخدي ال فلح نمو

 . ثنحي : اهّريلهد لخد اذإ اذكو

 مل : ًاجراخ ناك ْبابلا َقلْغَأ اذإ ثيحب «بابلا قاط ىف فو نإو مايا 5 ا مص

 . ثنحب

 ئتح .دوعقلاب ثنحي مل : اهيف وهو «َرادلا هذه لخدي ال َفَّلَح نمو

 . ًاناسحتسا ؛ لخدي مث «جرخي

 ؛(ثنَح :اهِحْطَس ىلع فقوف «رادلا هذه لخدي ال فلح نّمو) :لاق

 ىلإ جورخلاب هفاكتعا دسفي ال فكتعملا نأ ئرت الأ «رادلا نم حطسلا نأل

 .دجسملا حطس

 .هللا همحر ثيللا يبأ هيقفلا ٌرايتخا وهو «ثنحي ال :انفرع يف :ليقو

 ليصفتلا ىلع نوكي نأ بجيو «(ثنحي :اهزيلهد لخد اذإ اذكو) :لاق

 ."”مدقت يذلا

 :ًاجراخ ناك بابلا قِلغأ اذإ ثيحب «بابلا قاط يف َفَكَو نإو) :لاق

 .رادلا نم جراخلا نكي ملف ءاهيف امو رادلا زارحإل بابلا نأل ؛(ثنحي مل

 «دوعقلاب ثنحي مل :اهيف وهو ءَرادلا هذه لخدي ال َفَلَح نّمو) :لاق

 .(ًاناسحتسا ؛ لخدي مث «جرخي ٰیتح

 .ءادتبالا مكح هل :ماودلا نأل ؟ثّدحي نأ :سايقلاو

 مولا لإ وهو ًالخاد ئقبيو «بابلا قلغأ اذإ ىنعي )1(



 ۹۷ ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا

 .ثنحي مل : لاحلا يف هَعّرَتف .هسبال وهو بولا اذه سبلي ال فلح ولو

 . هتعاس نم لّرَتف ءاهبكار وهو ةبادلا هذه بكري ال فلح اذإ اذكو

 مل : هتعاس نم ةلَقُنلا يف ذخأف ءاهتكاس وهو َرادلا هذه ْنكسَي ال فلح وأ

 . ثنح : ةعاس هلاح ىلع ثل نإف «ثنحي

 جراخلا نم لاصفنا هنأل ؛هل ٌماود ال لوخدلا نأ :ناسحتسالا هجو

 .لخادلا ىلإ

 مل :لاحلا يف هعّرَتف «هسبال وهو بوثلا اذه سبلي ال فلح ولو) :لاق

 .هتعاس نم لّزتف ءاهبكار وهو ةبادلا هذه بكري ال فلح اذإ اذكو

 مل :هتعاس نم َةلْقُنلا يف ذخأف ءاهّتكاس وهو َرادلا هذه نكس ال فلح وأ

 .(ثنحي

 .لق نإو طرشلا دوجول ؛ثنحي :هللا همحر ٌرفز لاقو
 .هقيقحت نامز هنم اونثتسُيف ربلل دقعت نيميلا نأ :انلو

 ٌماود اهل ليعافألا هذه نأل ؛(ثنح :ةعاس هلاح ىلع ثبَل نإف) :لاق

 تسبلو ءًاموي تبكر :لاقُي ءةدم اهل ُبَرضُي هنأ ئرُي الأ ءاهلاثمأ ثودحب

 امو

 .تيقوتلاو ةدملا ئنعمب ءاموي تلخد :لاقي ال هنأل ؛لوخدلا فالخب

 .همالك لّمتحم هنأل ؛قَدَّصُي :صلاخلا ءادتبالا ئون ولو
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 «اهيف هلهأو هعاتمو وه اهنم جرخف رادلا هذه نكسي ال فلح نمو

 .ثنح : اهيلإ عوجرلا دري ملو

 هعاتمو "وه اهنم َجَرَحف «رادلا هذه کسی ال فلح نّمو) :لاق

 .(ثنح :اهيلإ عوجرلا درب ملو ءاهيف هّلهأو
 ٍةماع يف يِقوَسلا نإف «ًافْرُع اهيف هعاتمو هلهأ ءاقبي "اھتکاس عي هنأل

 :اذك کس کسا :لوقيو «قوسلا يف هراهن

 .رادلا ةلزنمب :ةلَحملاَو 5

 ءلهألاو عاتملا لق ىلع ٌربلا فّقوتي ال :رصولا ىلع نيِميلا ناك ولو
 هنع لقتنا يذلا يف ًانكاس دعي ال هنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ نع يور اميف

 .لوألا فالخب ءًافرُع

 يار نه حلا ي ركل اب ةيرقلاو

 يقب ول ئتح «عاتملا لك لقت نم دب ال ا

 .هنم ءيش يِقب ام : : ا قبتف «لكلاب تتبث دق ئنكسلا نأل ؛ ثّحي : دو

 .رذعتي دق لكلا لقت نأل ؛ رثكألا لقت ربتعي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ام نأل ؛هنیئاذخدک هب موقي ام لقت ٌربتعُي : هللا همحر محم لاقو

 ن حج ينوبأ0)
00000 

 .ًاثكاس عي : :خسُت يفو (۲)

 .ئنكسلا يأ (۳)

 «(يقيقحتب) ۸٠/٠ ةرينلا ةرهوجلا يف امك .هتيب ثاثأ :ئنعملاو «ةيسرافلاب )٤(

 .4//701 ةيانبلا رظنيو



 4 ئنكسلاو لوخدلا يف نيميلا

 ٠.0969 هو ا. ا. و و و وأو هاو هو و وو هه و هه هو د هواوأه هه واو هه GAGS هو و واه 4 #4«

 .ىنكسلا نم سيل :كلذ ءارو

 .سانلاب قفرأو «رسحأ اذه :اولاق

 ربي ئتح ؟ريخأت الب َرَخآ لزنم ئلإ لقتني نأ يغبنيو
 ربي ال :اولاق :دجسملا ىلإ وأ «ةكسلا ىلإ لقتنا نإف

 ًانطو دِل مل امف «هرصم نم هلايعب جرح نّم نآ :«"”تادايزلا» يف هليلد
 .باوصلاب ملعأ لات هللاو ءاذه اذك «ةالصلا قح يف لوألا هّنطو قبي :َرَخآ

FF ¢ RFد ¢  

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا حورش يف خياشملا لاق يأ ۲٠۸/۸.

 يذلا ةالص ةلأسم يف «هللا همحر دمحم مامإلل تادايزلا يف ركذ ام هليلد يأ (۲)

 حرش رظني .اهيلع ساقي هذه اذكف «فتصملا اهركذ يتلا «هرصم نم هلايعب جرخ

 .؟9/4١7 ةيانبلا ۲۰۷/۱ ناخ يضاقل تادايزلا



 باب

 ؛نايتإلاو جورخلا يف نيميلا

 كلذ ريغو «بوكرلاو

 : هجرخأف ءهّلَمَحف «ًاناسنإ َرَمأَف ءدجسملا نم رخي ال َفّلَح نمو
 . ثنو

 .ثّدحَي مل : اهرم هجرخأ ولو

 باب

 نايتإلاو جورخلا يف نيميلا

 كلذ ريغو «بوكرلاو

 هّلَمحف ءًاتاسنإ َرّمآف ءدجسملا نم جرخي ال تلح موال ةالإق

 بر اذإ امك راصف ءرِمآلا ىلإ فاضم رومأملا َلْعِف نأل ؛(ثنَح :هجرخأف

 .هب تَجّرَحف «ةباد

 مدعل ؛هيلإ لقتني مل لعفلا نأل ؛(ْثّنحَي مل :ًاهركم هجرخأ ولو) :لاق
 .رمألا

 لاقتنالا نأل ؛حيحصلا يف «ثنحي ال :هرْمآب ال «هاضرب هّلَمَح ولو

 .اضرلا دّرجمب ال ءرمألاب



 ٥۰۱ نايتإلاو جورخلا يف نيميلا

 ىتأ مث ءاهيلإ َجَرَحَف «ٍةزانج ئلإ الإ هراد نم جرْخَي ال َفّلَح ولو
 .ْثّنِحَي مل : ئرخأ ةجاح

 .ثنح : َّعَجَر مث ءاهديري جرخف ءةكم ئلإ جرْخَي ال َفّلَح ولو

 .اهلخدي تح ثنحي مل : اها ال فلح ولو

 .جورخلاك وه : ليقو «نايتإلاك وه : ليق : اهيلإ بهذي ال فّلَح ولو

 نم ءزج رخآ يف ثدَح : تام ئتح اهتأي ملف «ةرصبلا ع نينأبل فلح نإو

 . هتايح ءازجأ

 مث ءاهيلإ جرف ءقزانج لإ الإ هراد نم جرب ال َفّلَح ولو) :لاق

 ا «ىنثتسم جورخ ةوجوملا نأل ؛(ْثَنَحَي مل :ئرخأ ةجاح تأ
 .جورخب سيل كلذ

 :عَجَر مث ءاهذيري جرخف ءةكم ىلإ جرخُي ال َفَلَح ولو) :لاق

 وه جورخلا ْذِإ «طرشلا وهو ءةكم ٍدصَق ىلع جورخلا دوجولا ؟ (ثنح
 .جراخلا ىلإ لخادلا نم لاصفنالا

 نع ةرابغ هنأل ؛(اهلخدي تح ثنحي مل :اهُيِتأِي ال فلح ولو) :لاق

 .17/ءارعشلا .4 رَ َنْوَعَرو اأ » :ئلاعت هللا لاق ءلوصولا

 وه :ليقو «نايتإلاك وه :ليق :اهيلإ بهذي ال َفّلَح ولو) :لاق
 .لاوزلا نع ةرابع هنأل ؛حصألا وهو «(جورخلاك

 رخآ يف ثنَح :تام ٰیتح اهتأي ملف «ةرصبلا ريتال فلح نإو) :لاق

 ج كلذ لبق ربلا نأل ؛(هتايح ءازجأ نم ءزج



 نايتإلاو جورخلا يف نيميلا ۲

 نود ‹ةحصلا ةعاطتسا ئلع اذهف : عاطتسا نإ ًادغ هنتاي فلح ولو

 .ةردقلا

 «ناطلسلا هْعَنمَي ملو «ضرمي مل اذإ : لاقف ««ريغصلا عماجلا» يف هرّسفو

 . ثنح : هتأي ملف «هنايتإ لع رِدلقَي ال ٌرمأ ءىجي ملو

 . ىلاعت هللا نيبو هيب اميف نيد : ءاضقلا ةعاطتسا ْىَنَع نإو

 «ةحصلا ةعاطتسا ىلع اذهف :عاطتسا نإ ًادغ هّئيتأيل فلح ولو) :لاق
 .ةردقلا نود

 هنتمي ملو «ضرمَي مل اذإ :لاقف ««""ريغصلا هرسفو
 .ثنح :هتأي ملف «هنايتإ ئلع ٌرِدقُي ال رم 0 «ناطلسلا

 .(ئلاعت هللا نيبو هّنيب اميف نيد : "'ءاضقلا ةعاطتسا نع نإو

 .لعفلا نراقب اميف ةعاطتسالا ةقيقح ةقيقح نأل اذهو

 «فراعتملا يف بابسألا ةحصو «تالآلا ةمالس ىلع مسالا قلطيو

 .0هيلإ إ فرصنُي :قالطإلا دنعف

 حصتو :ليق مث «همالك ةقيقح ئون هنأل ؛ ةنايد لوألا ت ةين حصتو

 .رهاظلا فالخ هنأل ؛حصت ال :ليقو ال ءاضيأ فف

 .۱۳۸ص (۱)

 ۲٠۳/۸. ةيانبلا .ًادبأ ثنحي الف «هردقو هللا ءاضق ةعاطتسا يأ(

 .فرعلا يأ (۳)

 .لعفلا ةعاطتسا وهو )٤(

 .ءاضق ةعاطتسالا ةين حصت يأ (0)



 o۰۳ نايتإلاو جورخلا يف نيميلا

 مث «تجرخف هرم اهل َنْذَأف .هنذإب الإ هئآرما جرخت ال فَلَح نّمو
 . جورخ لك يف نذإلا نم دب الو «ثنَح : هنذإ ريغب ئرخأ ةرم ْتَجَرَخ

 مث «تجرخف «ةدحاو ةّرم اهل َنِذآف كل َنَدآ نأ الإ :لاق ولو
 .ثّنحي مل : هنذإ ريغب اهدعب ْتَجَرَح

 «تسلجف ءٌقلاط تنأف تجرخ نإ : لاقف «جورخلا ةأرملا تدارأ ولو

 . ثنحي ي مل : تجرخ مث

 رم اهل نذأف ءهنذإب الإ هتأرما جرحت ال َفّلَح نّمو) :لاق

 يف نذإلا نم دب الو «ثنَّح :هنذإ ريغب ئرخأ ةرم تجر مث «تجرخف
 يف لخاد هءارو امو «نذإلاب ْنورْقَم ٌجورخ ئنثتسملا نأل ؛(جورخ لك

 ."”ءاعلا رظحلا

 مالك امتسح هالا «ءاضق“ هلا ةةنايد قدَضُي ةر نذإلا قوت ولو

 .رهاظلا فالخ هنكل

 مث «تجرخف «ةدحاو رق اهل نِذَأف كل َنَدآ نأ الإ :لاق ولو) :لاق

 نيميلا يهتنتف ءةياغ ةملك هذه نأل ؛(ثّنحي مل :هنذإ ريغب اهدعب ْتَجَرَخ

 .كل َنَذآ ئتح :لاق اذإ امك هب

 «قلاط تنأف تجرخ نإ :لاقف «جورخلا ةأرملا تدارأ ولو) :لاق

 .ةيقاب نيميلا نأل )١(

 .هنذإب يأ (۲)
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 يدبعف هّتبرض نإ :رَخآ هل لاقف .هدبع َبْرَض لجر دارأ نإ كلذكو
 و رح

 وح يدبعف تيدغت نإ : لاقف «يدنع دَ سلجا : "اجر هل لاق ولو

 . ثّدحي مل : ئّدغتف «هلزنم ئلإ عجرف

 YE هل نوذأم ٍدبع ةباد بكرف «نالف ةباد بكري ال فلح نّمو

 ا ما م - مه سا و 5 5

 يدبعف هتبرض نإ :رَخآ هل لاقف «هدبع برض لجر دارأ نإ كلذكو
 00 "ا ) ب 5 هك دف 0

 روف نیمی ئمسُت هذهو «(هبرض مث < رتف «رح

 ."اهراهظإب هللا همحر ةفينح وبأ دّرفتو
 مي o2 و 0 ت 5

 ءافرع ةجرخلاو ةبرضلا كلت نع درلا ملكتملا دارم نأ :””ههجوو

 .هيلع ناميألا نبمو
 ا

 يدبعف تّيَدغت نإ :لاقف «يدنع دغتف سلجا :لجر هل لاق ولو) :لاق

 جرخم جرخ همالك نأل ؛(ثّنحي مل :ئدغتف ءهلزنم ىلإ عجرف 0

 .هيلإ ّوعدملا ءاَدّعلا ئلإ ؛ فرصنيف «لاؤسلا ىلع قبطنيف «باوجلا

 «باوجلا فرح ىلع داز هنأل ؛مويلا تّيّدغت نإ :لاق اذإ ام فالخب
 ادت لجن

 «هل نوذأم دبع ةباد بكرف «نالف ةباد بكري ال فلح نّمو) :لاق

 ۲٠٠/۸. ةيانبلا .اهيف دحأ هقبسي مل يأ (۲)

 .مالكلا اذه هجو يأ (۳)

 ۲٠٠/۸. ةيانبلا .اهيف ملكت يتلا ةدايزلا ءاغلإ نع ًازرتحم «مالكلا يف ًاثردتبم يأ (5)



 00 نايتإلاو جورخلا يف نيميلا

 ناك اذإ هنأ الإ ء(هللا هنو ةننعب يب دلع تح ملا نويدم ريغ وأ نويدم

 .هدنع هيف ىلوملل َكّلِم ال هنأل ن كف ال :قرغتسم نيد هيلع

 مل ام ثنحي ال :ٌنيد هيلع نكي مل وأ «قرغتسم ريغ نْيّدلا ناك نإو
 .ًاعرش اذكو افرع دبعلا ىلإ فاضي هنكل ؛ئلوملل هيف كلملا نأل ؛هوني

 ."”«هالومل هّلامف :لام هلو ًادبع عاب نَّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .ةينلا نم دب الف «©””'رلوملا لإ ةفاضإلا لتختف « ثيدحلا

 لالتخال ؛هاون اذإ ثنحي :اهّلك هوجولا يف هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ةفاضإلا

 ذإ ءشلملا ٍةقيقح رابتعال ؛هوني مل نإو ثنحي :هللا همحر دمحم لاقو

 .مكحأو ملعأ هللاو ءامهدنع ديسلل هعوقو عنمي ال نْيدلا

 نان ¢ ل

 )o\). ملسم حیحص .)۳۷۹) يراخبلا حيحص )0)

 .دبعلا ىلإ فاضيو «ئلوملا ىلإ فاضي هنأل (۲)



 باب 0

 باب

 برشلاو لكألا يف نيميلا

 .اهرَمَت ىلع وهف : ةلْخّنلا هذه نم لكأي ال َفّلَح نّمو

 .ثنحي مل : هّلكأف بطر راصف ءرْسسملا اذه نم لكأي ال فَلَح نإو

 باب

 برشلاو لكألا يف نيميلا

 هنأل ؟(اهرَمَت ىلع وهف :ةلْخَّنلا هذه نم لكأي ال فّلح نّمو) :لاق

 للا وهو ثم جرحي ام لإ فرصتي «لكوي الام لإ نيفيلا فاضأ
 .هنع ًازاجم ٌمُلصَيَف ل بنت هنأل

 ةا في ال رع ةد تس رتب ال نأ طلا ركل

 .خوبطملا سْبدلاو «لَخلاو

 مل :هلكأف ابر راصف «"رسْلا اذه نِم لكأي ال َفَلَح نإو) :لاق

 . تنحي
. 

 وهو «لكؤُي ام :هلوق ىلإ عجري :- ةيتآلا - هنأل :يفو «هنم :يف ريمضلا )١(

 «هنع ًازاجم حلصيف :اهنم جرخي اّمِل ًاببس تناك امل ةلخنلا نأل ءةلخنلا نع ةرابع

 .۲۱۹/۸ ةيانبلا .جرخي اميف ىلإ عجري :هنع : يف ريمضلاو

 .ةلخنلا رمث يأ (؟)

 .ابطر ريصي نأ لبق لخنلا رمث وهو (۳)



 ¥0۰ برشلاو لكألا يف نيميلا

 رمت راصف «نّبَللا اذه نم وأ ءبّطّرلا اذه نم لكأي ال فَلَح اذإ اذكو

 .ًازارّييش نبللا راص وأ

 . ثنح : ًاشْبَك راص ام دعب لَكأف ءلَمَحلا اذه محل لكأي ال فلح ولو

 اري راضف ءِنبلا اذه نم وأ «بطُرلا اذه نم لكأي ال فّلَح اذإ اذكو

 يلا لإ عاد ةيوط لاو: ةررشلا ف نآلا 1011[ اأ

 .هب ليقتيف أنبل هنوك ةفص اذكو

 :هنم دخ ان الإ نيمبلا فرصت ااف ءلزكام للا نالو

 دعب هملكف «باشلا اذه وأ «يبصلا اذه ُمّلكي ال فلح اذإ ام فالخب
 ملف «"هنع يهنم مالكلا عْنَمِب ملسملا نارجه نأل ؛ثنح :ًاخيش راص ام

 .””عرشلا يف ًايعاد يعادلا ربتعُي

 «ربتعُي الف «نارجهلا ىلإ ال «ةمّحْرَملا ىلإ ةيعاد ابصلا ةفص نألو
 .«ةراشإلاب نيميلا قلعتتو

 اشبك راص ام دعب لكأف < «لّمَحلا اذه محل لكأي ال فلح ولو) :لاق
 0 ناف لا ا ةيعاقب فل :اذه يف رّعصلا ةفص نأل ؛(ثنح

 .شبكلا محل نع ًاعانتما ٌرثكأ :هنع

 .ًابئار يأ )١(

 )505٠5(. ملسم حيحص )٦۰۷۷(« يراخبلا حيحص رظني (۲)

 .ةداع روجهملاك :ًاعرش روجهملا نأل ؛نيميلا هذه ىلإ يعادلا يأ (۳)

 :وه ةلمجلا هذه يف ليلدلا اذه نأ ىلإ انه هبنأو .يبصلا اذه :هلوق يف يأ (5)

 .ه249و «ه745 ةخسن يف تبثم :...ابصلا ةفص نأل



 برشلاو لكألا يف نيميلا 0۹۸

 و ىلا < . وحل و ت
 .ثنحي مل : ابطر لكأف ءارتس لكأي ال فلَح نمو

 2 - و 2و. 2 م ىو ا

 الو ءابطر لكأي ال فلح وأ ءارتس وأ ءابطر لكأي ال فلح نمو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ثنح : ًابّبَذَم لكأف ا

 .بّطُرلا ىف ثنحي ال : الاقو

 .ثنحي ال : بطر اهيف رسب - ةساّبك ئرتشاف ءًابطر يرتشي ال فلح ولو

 سيل هنأل ؛(ثنحي مل :ًابطر لكأف ارب لكأي ال َفّلَح نّمو) :لاق

 اطر لکا ال تلك اروا اطر. لکا فاو لاق

Nهللا همحر ةفينح يبأ دنع ثنح :ًايَّئَذَم لكأف . 

 را يف الو «بّدملا رسّبلاب ينعي «(بّطرلا ين تحي ال :الاقو
 تلا او اطر نتي د تملا طلا نال ب دملا ا

 ا ناك اذإ امك راصف ءًارْسُب ئمسُي

 ا ُب ليلق هند يف نوكي ام :بّنْذملا بطلا نأ :هلو

 .لكألا يف ٌدوصقم ر حاو لکو «بّطّرلاو رسبلا لكآ :هلكآ نوكيف «هسکع ئلع

 .ريثكلا هيف ليلقلا بْنَ «ةلمجلا فداصي هنأل ؛ءارشلا فالخب

 :بطر اهيف رسب ساک ئرتشاف بطر يرتشي ال فلح ولو) :لاق
 .عبات بولغملاو ءةلمجلا فداصي ءارشلا نأل ؛(ثنحي ال

 .۲۲۲/۸ ةيانبلا .ًابنذم ًابطر لكأف ءأرسُب لكأي ال :هلوق يف ثنحي الو يأ (۱)

 .لخنلا دوقنع يأ «ونقلاو قذعلا يه (۲)



 ۹ برشلاو لكألا يف نيميلا

 ا ا كار ال فخور

 فا : ناسنإ محل وأ «ريزنخ محل لكأ نإو

 .ثنحي ال ' افرع يف : لیقو ءًاشرک وأ ءادبك لكأ اذإ ! اذكو

 ًائيشف ًائيش هفداصي لكألا نأل ؟ْثَنحَي : :لكألا ىلع نيميلا تناك ولو

 ا ا اك ناك

 ةطنح ئرتشاف «هّلكأي ال :وأ ءًأريعش يرتشي ال َفّلَح اذإ امك راصو
 .انلق اّمِل ؛ءارشلا نود «لكألا يف ثنحي :اهّلَكَأ وأ «ريعش ُتاّبَح اهيف

 .(ثنحي ال :كمسلا محل لكأف ءامحل لكأي ال فاح و :لاق

 .نآرقلا يف امحل يمس هنأل ؛ثنحي نأ :سايقلاو

 «مدلا نم هؤشنم محللا نأل ؛ٌةيزاجُم ةيمستلا نأ :ناسحتسالا هجو
 .ءاملا يف هنوكسل ؛ "هيف مد الو

 محل هنأل ؛ (ثنحي :ناسنإ محل وأ «ريزنخ محل لكأ نإو) 0

 .مارحلا نم عنملل قع دق يميل مارح هنأ الإ أ «يقيقح

 ا محل هنأل ؛(ًاشرک وأ ءًادبك لكأ اذإ ""ذكو) :لاق

 لا لاف ريو «مدلا نم

 امل دعب ال هلل ؛(ثنحي ال : “افرع يف :ليقو)

 ١7. /ر طاف . اًيرْط اَمَحَل نوڪ أت يک نيو » :ئلاعت هلوق يف (۱)

 .هل :خسُت يفو (۲)

 .ةفوكلا لهأ فرع وهو «ثنحي يأ (۳)

 -ةخسن ةيشاح يف امك .رهاظلا وه لوقلا اذهو «ئراخب دالب فرع يأ (4)



 برشلاو لكألا يف نيميلا 01۰

 مْحَش يف الإ ثنحي مل :ًامحش يرتشي ال وأ «لكأي ال فلح ولو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع نطبلا

 .ًاضيأ رهظلا محش يف ثنحي :الاقو

 وأ ءةيل ةَيْلَأ ئرتش ذاف ءًامحش وأ ًامحل لكأي ال وأ «يرتشي ي ال فلح ولو

 . ثنحي ي مل : اهلکا

 يف الإ ثنحي مل :ًامحش يرتشي ال وأ «لكأي ال فلح ولو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع نطبلا محّش

 دوجول ؛نيمسلا ُمحللا وهو ؛(ًاضيأ رهظلا محش يف ثنحي :الاقو

 .رانلاب بؤذلا وهو «هيف محشلا ةيصاخ
 «هلامعتسا لمعتسيو «مدلا نم اشنپ هنأ ئرت الأ «ةقيقح محل هنأ :هلو

 الو «محللا لكأ ىلع نيميلا يف هلكأب ثنحي اذهلو هر

 .محشلا عيب ىلع نيميلا يف هعيبب ثنحي

 محش ىلع عقي ال :ةيسرافلاب هي :مسا امأف «ةيبرعلاب اذه :ليقو

 .لاحب رهظلا

 رتشاف ءًامحش وأ ًامحل لكأي ال وأ «يرتشي ال فلح ولو) :لاق
 د ثلاث عون "”هنأل ؛(ثنحي مل :اهّلكأ وأ يَ

 .موحشلاو موحللا

 .ًاحيحص اذه نوكي نأ يغبني ۲۲٤/۸: ةيانبلا يف لاقو ه٤

 .4//771 ةيانبلا .روكذملا ليوأت ىلع :انه َريمضلا ركذو «ةيلألا يأ (؟)



 ۵۱۱ برشلاو لكألا يف نيميلا

 . اهّمَضْقَي تح ثّدحي مل : ةطِحلا هذه نم لكأي ال فلح نّمو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «ثنحي مل : اهزبُخ نم لكأ ولو

 .ًاضيأ ثنَح : اهزّبخ نم لكأ نإ : الاقو

 .ثنَح : هِزْبَخ نم لكأف «قيقدلا اذه نم لكأي ال فلح ولو

 .ثّحي ال : وه امك هّفتما ولو

 .ًازبخ هلكأ رصملا لهأ ُداتعَي ام ىلع هئيميف : ًازبخ لكأي ال فلح ولو

 .اهّمَضقَي ىتح ثّدحي مل :ةطلِحلا هذه نم لكأي ال فلح نّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «ثنحي مل :اهزّبخ نم لكأ ولو

 .ًافرع هنم ُموهفم هنأل ؛(ًاضيأ ثنح :اهرّبُخ نم لكأ نإ :الاقو

 او ولت ااف امس ةقيقخ نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 .هدنع لصألا وه ام ىلع ءيقراعتملا زاجملا ىلع ةيضاق يهو ءًامْضَق لكؤو

 اذإ امك اا وعل ؛حيحصلا وه ءامهدنع ثنح :اهّمّسضق ولو

 «ثنحي :ًايشام وأ ًابكار "'اهلَخَدف «نالف راد يف هّمدق حضي ال فلح

 .ًاضيأ ثنح :زبخلا يف هلوقب ةراشإلا ””هيلإو

 ؛(ثنَح :هرّيُخ نم لكأف «قيقدلا اذه نم لكأي ال فلح ولو) :لاق

 )01 .هنم ذْحَّنُي ام ىلإ فرصناف «لوكأم ريغ هّئيع نأل

 .ًادارم زاجملا نّيعتل ؛حيحصلا وه قلب ال هوه نك قنا ولو)

 .(ًازبخ هلكأ رصملا لهأ داتعي ام ىلع هئيميف :ًازبخ لكأي ال فلح ولو) :لاق

 .ةديدع حسُت نم طقس :ثنحي :ًايشام وأ ًابكار اهلخدف :هلوق )١(

 .۲۲۹/۸ ةيانبلا .زاجملا مومع ىلإ يأ ()



o1۲برشلاو لكألا يف نيميلا  

 .ثنحَي ال : فئاطقلا ٍزّبْخ نم لكأ ولو

 . ثنحي مل : قارعلاب ّررَألا َرْبْخ لكأ ول اذكو

 ناجنؤابلا نود ءمحللا ىلع وهف : ءاوشلا لكأي ال َفّلَح ولو :لاق

 . محللا نم ُحَبطُي ام ىلع وهف : َحّبَّطلا لكأي ال فلح نإو ءرّرَجلاو

 .نادلبلا بلاغ يف داتعملا وه هنأل ؛ريعشلاو ةطنحلا ربح كلذو

 0 ؛(ثنحپ ال :فئاطقلا بخ نم لكأ ولو) :لاق

 ."”همالك لّمتحم هنأل ؛هاون اذإ الإ ءًاقلطم
 ٍداتعم ريغ هنأل ؛(ثنحي مل :قارعلاب ٌررألا ربح لكأ ول اذكو) :لاق مع م مع

 .ثنحي :"”كلذ مهُماعط ٍةدلب يف وأ ناتن رطب ناک ول نخ

 ناجنؤابلا نود «محللا ىلع وهف :ءاوشلا لكأي ال فّلح ولو) :لاق
 ئوشُي ام يوني نأ الإ «قالطإلا دنع يوشملا محللا هب ُدارُي هنأل ؛(رّرجلاو

 .ةقيقحلا ناكمل ؛هريغ وأ ضيب نم

 .(محللا نم بطب ام ىلع وهف :َحْيَطلا لكأي ال فلح نإو) :لاق

 فرصيف رذعتم ميمعتلا نأل اذهو «فْرُعلل ًارابتعا ؛ناسحتسا اذهو

 ريغ ئون اذإ الإ ءءاملاب خوبطملا محللا وهو «فراعتم وه صاخ ىلإ
 .ًاديدشت هيف نأل ؛كلذ

 .هلمتحي د هنأل : خست ىفو (۱)

 ۲۳٠/۸. ةيانبلا رظنيو .نمزلا اذه يف ناريإ لامش «ةيقارعلا ميلاقألا نم ميلقإ (



 o۱۳ برشلاو لكألا يف نيميلا

 ايو «رينانّتلا يف سبك ام ىلع هيميف : سوؤرلا لكأي ال فلح نمو
 .رصملا يف

 سوؤر ىلع وهف :اسأر لكأي ال فلح ول : «ريغصلا عماجلا» يفو 0 0 3 1 0

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع منغلاو رقبلا

 .ةصاخ منغلا ئلع : الاقو

 .ًاخيبط ئمسُي هنألو «محللا ءازجأ نم هيف اّمِل ؛ثنحي :هِقَرَم نم لكا نإو
 «رينانّتلا يف سكي ام ىلع هئيميف :سوؤرلا لكأي ال فلح نَمو) :لاق »َ و ر 2 5 ِ

 ."”سنكي :لاقيو «(رصملا يف ٌعابيو

١ AF م 0 (DD © : 
 سوؤر ىلع وهف :اسأر لكأي ال فلح ول :("”ريغصلا عماجلا» يفو)

 .(ةصاخ منغلا ىلع :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع منغلاو رقبلا

 يفو ءامهيف :هنمز يف فعلا "نإف ءنامزو رصع فالتخا اذهو

 .ةصاخ منغلا يف :امهنمز

 .«*رصتخملا» يف ةوكذملا وه امك ؛ةداعلا بسح يع مي :انامز يفو

 وه لوألاو «هيف لحد اذإ :ساّكلا يف ْىَبَظلا سنك :نم ءسبكي :لدب يأ )١(
 راتخم .رتتسيو «هيف نكي ءرجشلا يف يبظلا عضوم :سانكلاو 0777/4 ةيانبلا .حيحصلا

 .رينانتلا يف لخدي يأ :سنكي :نم دارملاو «حاحصلا

2 5 1 5 72 8 EE: 5 

 .فرعلا ناك :ئرخأ يفو «فرعلا نأك : خشن يفو (۳)



 برشلاو لكألا يف نيميلا 01٤

 وأ ءاَنِق وأ ًابَطُر وأ ًاناّمر وأ ًاََنِع لكأف ءةهكاف لكأي ال فلح نمو
 . ثنحي مل : ًارايخ

 ةفينح يبأ دنع اذهو «ثنح :ًاشينثِم وأ ًاخّطب وأ ًاحاَمُت لكأ نإو
 .ًاضيأ نا مرلاو بطرلاو بنعلا يف ثنح : الاقو «هللا همحر

 أ انار وأ ًاَبَنِع لكأف «ةهكاف لكأي ال فلح نّمو) :لاق

 .ثنحي مل :ًارايخ
7 o مم خخ 5 هل 03 9 ٠ 

 ةفينح ىبأ دنع اذهو «ثنح :اشيشي وأ اخيطب وأ احافُت لكأ نإو

2 2 

 وأ ءاثق وأ ابطر و

 .هللا همحر

 .(ًاضيأ ِناّمّرلاو بطّرلاو بنعلا يف ثنح :الاقو

 معنتي يأ «هدعبو «ماعطلا لبق هب ُهَكَفَتي امل مسا :ةهكافلا نأ : لصألاو

 .داتعملا ىلع ةدايز هب
 ى # ر هع 2 °

 ال تح ءاداتعم هب هکفتلا نوكي نأ دعب «ءاوس :هيف سبايلاو بطرلاو

 اهب تنحف اهتاوخأو حافتلا يف ةوجوم ننعملا العر

 الف ءًالكأو ًاعيب «لوقبلا نم امهنأل ؛رايخلاو ءاثِقلا يف دوجوم " او
0 

0 

 ىلع :ريمضلا ثَّنأو «لجرفسلاو ئرثمكلاو خوخلاو شمشملاو نيتلا وحن )١(

 .اهتاوخأو حافتلاب يآ (۲)

 .دوجوم ريغ ئنعملا اذهو يأ (۳)



 هاله برشلاو لكألا يف نيميلا

 ما 2 5 2 37

 . مادإ وهف : هب غبطصا ءيش لكف : مدتي ال فلح ولو
 و

 . مادإب سيل : ءاوشلاو

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع اذهو «مادإ : حلملاو

 .ٌمادإ وهف : ًابلاغ زبخلا عم ُلَكْؤُي ام : هللا همحر دمحم لاقو

 هَ

 e 'نعم نإ :نالوقي امهف :ناّمرلاو بطّرلاو بنعلا امأو

 .اهريغب معنتلا قوفي اهب معنتلاو «هكاوفلا ٌرعأ اهنإف ءاهيف

 ئوادتُيو ءاهب ئَذْعَتُي امم ءايشألا هذه نإ :لوقي هللا همحر ةفينح وبأو
 اذهلو «ءاقبلا ةجاح يف لامعتسالل ؛ هكفتلا ئئنعم يف ًاروصق نعأف ءا

 .تاوقألا نم وأ «لباوتلا نم : "”اهنم سبايلا ناك

 .مادإ وهف : ”هب ْعَّطصا ءيش لكف ا لاق

 .مادإب سبيل : ءاوشلاو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «مادإ :حلملاو

 وهو «(ٌمادإ وهف :ًابلاغ زبخلا عم لَكؤُي ام :هللا همحر دمحم لاقو
 .هللا همحر فسوي يبأ نع ةياور

 :زبخلا عم لكؤي ام لكو «ٌةقفاوملا يهو «ةمداؤملا :نم :مادإلا نأل

 .هوحنو ضيبلاو محللاك هل قِفاوم

 .نامرلا بَحو «رمتلاو «بيبزلا لثم )١(

 .تيزلاو لخلاك «هب نوليو هيف سمعي زبخلا نأل «مادإلا نم :غبصلا :نم (؟)

 .۲۳۷/۸ ةيانبلا «(غبص) 557/1١ برغملا رظني



 برشلاو لكألا يف نيميلا 0۱٦

 ىلإ ٍرجفلا عولط نم لكألا وه : ءادقلاف : ئّدغتي ال فلح اذإو
 . ليللا بفصن ىلإ ِرْهَّظلا ةالص نم : ءاشعلاو .رهظلا

 ةقيقح :طالتخالا يف لصحت ةيعبتلاو ءًاعبَت لَكْؤُي ام مادإلا نأ :امهلو

 ةقفاوملا مامتو نكح :دارفنالا ىلع لكؤي ال نأ يفو 0 3 ًامئاق نوكيل

 .ًاضيأ جازتمالا يف

 برشي لب «"”هدحو لکو ال تاعئاملا نم هريغو لَخلاو
 .ًاعبت نوكيف بودي هنألو ؛ةداع هدارفناب لكي ال حلملاو

 هيف امل ؛هيوني نأ الإ «هدحو لكؤُي هنأل ؛هيهاضُي امو «محللا فالخب
 .“ديدشتلا نم

 و وه «مادإب اسيل خيطبلاو بنعلاو

 ىلإ رجفلا عولط نم لكألا وه :ءادّكلاف : : ئدلغتي ال فلح اذإو) :لاق

 0 دعب ام نأل ؛(ليللا بفصن ىلإ رها و ةالص نم : : ءاشعلاو ءرهظلا

 ثيدحلا يف «ءاشعلا يتالص ئدحإ ا نين ديلا ا

 .هيف :خسُن يفو (۱)

 .اهدحو :خسُن يفو (۲)

 .779/4 ةيانبلا .ًامادإ نوكي الف (۳)

 .هسفن ىلع يأ (5)

 نع ينيعلا لقنو «714/4 ةيانبلا .ءاشع : خسُت يفو «خسُتلا رثكأ يف اذكه (5)

 .نيعلا رسكب ءءاشع ئمسي :لاوزلا دعب ام نأ يزارتألا

 -يف يعليزلا ضرعتي ملو :(01/) ملسم حيحص «(۱۲۲۹) يراخبلا حيحص (5)



 01۷ برشلاو لكألا ىف نيميلا

 . رجفلا عولط ىلإ ليللا فصن نم : ٌروُحّسلاو

 َتْيَتَع : لاقو ءّرح يدبعف تبرش وأ «تلكأ وأ «ُتْسسبَل نإ : لاق نمو

 .هريغو «ءاضقلا يف يدي مل : ءىش نود اعيش

 . مل : ًابارش تبرش وأ ءاماعط تلكأ وأ ءًابوث تسب نإ : لاق نإو

 نم ٌذوخأم هنأل ؛(رجفلا عولط لإ ليللا بفصن نم :"”روُحّسملاو)

 هم ت اه ا یلطنو ةرسلا

 ٍةدلب لک لهآ ةداع ٌربتعُيو «ةداع عبشلا هب هب دضتي اه E ءادقلا مث

 .عّبشلا فصن نم َرثكأ نوكي نأ طرتشُيو «مهقح يف

 :لاقو 0 يدبعف تبرش وأ ‹تلكأ وأ تسب نإ :لاق نمو) :لاق

 امنإ امنإ ةينلا نأل ؛("'هريغو «ءاضقلا يف نيد مل :ءيش نود ًائيش تْيََع

 : ىضعقملاو ءًاصيصنت ت روكذم ريغ هيهاضي امو بوثلاو « ظوفلملا يف حصت

 هيف صيصشتلا ةن افشل هل مومع ال

 مل :ًابارش تبرش وأ ءاماعط تلكأ وأ ءابوث ْتْسسِبَل نإ :لاق نإو) :لاق

 هجرخو «ثيدحلا اذه جيرختل 947/7 ةياردلا يف رجح نباو ٠۳٠٤/۳ ةيارلا بصن

 و 275٠/4 ةيانبلا يف ينيعلا

 )١( نيسلا مضبو «بورشملاو لوكأملا نم هب رحتي ام وهو «نيسلا حتفب :

 ةيانبلا .ردصم 74/5٠ 7.

 :قلطب عتب لو (5)
 .ةنايد الو هاش قّدِصُي الف «ةنايد يأ )۳



 برشلاو لكألا يف نيميلا 01

o و ةصاخ ءاضقلا ىف ريدي . 

 تح ثنحي مل : ءانإب اهنم برشف ءةّلْجد نم برشي ال فلح نّمو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاعرك اهنم حركي

 . ثنحُي : ءانإب اهنم برش اذإ : الاقو
 . ثنح : ءانإب اهنم برشف لج ءام نم برشي ال فلح نإو
 «قلاط هثأرماف مولا زكلا اذه يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ : لاق نّمو

 . ثنحي مل : ءام زكلا يف سيلو

 ةين تَلوَعَف ٌمُعَتف «طرشلا لحم يف ةركت هنأل ؛(ةصاخ ءاضقلا يف ْنّيدُي

 .ءاضقلا يف نيدي الف ءرهاظلا فالخ هنأ الإ هيف صيصختلا

 ثنحي مل :ءانإب اهنم برشف «ةَلْجِد نم برشي ال فلح نّمو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاعْرَك اهنم حركي ئتح

 .موهفملا فراعتملا هنأل ؛(ثنحي :ءانإب اهنم برش اذإ :الاقو

 ةلمعششف يهو «عركلا يف : هتقيقحو « ضيعبتلل :نم :ةملك نأ :هلو

 .افراعتم ناك نإو زاجملا ىلإ َريصملا ِتَعَنَمف «ًاعامجإ «عركلاب ثنحي اذهلو
 ؛(ثنح :ءانإب اهنم برشف «ةَّلْجِو ءام نم برشي ال فلح نإو) :لاق

 نم برش اذإ امك راصف «طرشلا وهو «هيلإ ًابوسنم يقب فارتغالا دعب هنأل
 .ةلجد نم ذخأي رهن ِءام

 هتأرماف مويلا زكلا اذه يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ :لاق نّمو) :لاق

 تی ءار رکا ىف لو ءقلاط



 14 برشلاو لكألا يف نيميلا

 ةفينح يبأ دنع اذهو «ثنحي مل : ليللا لبق َقيرهأف ءءام هيف ناك نإف

 . هللا امهمحر دمحمو

 ئضم اذإ ينعي «هلك كلذ يف ثنحي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 . مويلا

 .امهدنع ثنحي ال : لوألا هجولا يفف : َةقَلْطُم نيميلا تناك ولو

 م ر ر

 ةفينح يبأ دنع اذهو «ثنحي مل :ليللا لبق َقْيرهُأف «ءام هيف ناك نإف

 .هللا امهمحر ٍدمحمو

 و

 .(مويلا

 .ىلاعت هللاب نيميلا تناك اذإ :فالخلا اذه ئلعو
 و4 0 o ع و

 .امهدنع بلا روصت :اهئاقبو نيميلا داقعنا طش نم نأ :هلصأو

 نم دب الف ءّربلل ٌدَقعُت امنإ نيميلا نأل ؛هللا همحر فسوي ىبأل ًافالخ

 .هباجيإ نكمل ؛ربلا روصت

 قي قف رهظي هجو لع ريلل ةبجوم اهداقعناب لوقلا ّنكمأ هنأ :هلو

 .ةرافكلا وهو: + كلخلا

 دقعنت ال اذهلو ءوفلَحلا قَح يف دقعنيل لصألا رّّوصت نم دب ال :انلق

 ةرافكلل حف دولا
 و 5 مسا سو

 .امهدنع ثنحي ال :لوألا هجولا يفف :ةقلطم نيميلا تناك ولو) :لاق



o۰برشلاو لكألا يف نيميلا  

 .لاحلا ىف ثنحي : هللا همحر فسوي ىبأ دنعو ٠ ن 2

 و 2

 .اعيمج مهلوق يف ثنحي : ىناثلا هجولا ىفو

 ص ۰ موقع 5 ر 2 ا 7

 تدقعنا :ابهذ رجحلا اذه نلقي وأ «ءامسلا ندعصيل فلح نمو

EP 8اهبيقع ثنحو «هنيمي  . 
 ر #.

 .لاحلا يف ثنحي : هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 اغ مهلوق يف «ثدحي :يناثلا هجولا يفو

 .تقؤملاو «قلطملا نيب قرف هللا همحر فسوي وبأف

 الف «تقولا ريخآ يف الإ لعفلا بجي الف «ةعسوتلل تيقوتلا نأ :قرفلا ةجوو
 .لاحلا يف ثنحيف :ّرجَع دقو ءَّرَف امك ربلا بجي :قلطملا يفو «هّلبق ثنحي

 عرق امك بلا بجي قّلطملا يف نأ :قرفلا ُهْجَّوو ءامهنيب اقف امهو
 تام اذإ امك «هنيمي يف ثنحي :نيميلا هيلع تّدِقُع ام تاوفب ٌربلا تاف اذإف
 .قاب ءاملاو فلاحلا

 مل كلذ دنعو «تقولا نم ريخألا ءزجلا يف ربلا بجي :تّقؤملا يف امأ

 اک ا رب ا جيب الل ف مدل و الحم
 1 .ةلاحلا هذه يف ءادتتبا دع

 ةد هذ رجحلا اذه لقا وأ «ءافسلا ندع فل مولا

 .(اهّيبِقَع ثنحو «هئيمي

 ليحتسملا هبشأف «ةداع ليحتسم هنأل ؛دقعنت ال :هللا همحر رفز لاقو
00 4 a 

 .دقعنت الف « ةقيقح



 o۲۱ برشلاو لكألا يف نيميلا

 eNO ه واو واوا ه < واه GROG GO هج ولاهو ههه هاهو وه هو OO SOG ده هواها و هه

 «ةقيقح كجم الا الإ ةوطضلا نأل ؛ةفيقح رريضتم ىلا نأ الو
 # م وو 2 32 5 54

 ليوحتب ابهذ رجحلا لوحت اذكو «ءامسلا نودعصي ةكئالملا نأ ئرت الأ

 .اهفلْخل ةبجوم نيميلا دقعنت :ًاروصتم ناك اذإو «ئلاعت هللا
 و و 42 2-50 و

 ثنحي هنإف :فلاحلا تام اذإ امك «ةداع تباثلا رْجَعلا مكحب ثنحي مث

 .ةايحلا ةداعإ لامتحا عم
 2 ع ٠ سمس هو 4 و 1

 فلحلا تقو زوكلا يف يذلا ءاملا برش نأل ؛زوكلا ةلأسم فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيميلا دقعنَت ملف ءُرَّوصتُي ال :هيف ءام الو

 ني

 .الف :خست يفو )١(



 باب

 مالكلا يف نيميلا

 : مئان هنأ الإ «ٌعَمسَي ثيحب وهو هّمّلكف االف مَّلكُي ال فّلَح نمو

 5 و

 : هَمّلك تح نذإلاب ْمّلعَي ملو «هل َنِذآف .هنذإب الإ هُمَّلكي ال فّلَح ولو

 . ثنح

 باب

 مالكلا يف نيميلا

 هنأ الإ ءٌعَمسي ثيحب وهو هّمّلكف ءنالف ملك ال َفّلَح نّمو) :لاق

 ؟ةموتل مهدي مل هنكل فعمس ىلإ لصوَو «هملك دق هنأل ؛(ثنَح : مئان

 .هلفاغتل مهي مل هنكل ٌمَمسَي ثيحب وهو هادان اذ امك راصف ټه ړم

 ةماع هيلعو ءهظِقوُي نأ "”طَرَش :«طوسبملا» تاياور ضعب يفو
 وهو رليعب نم هادان اذإ امك ناك :هبتني مل اذإ هنأل ؛هلل هر اا
 .هتوص عمسي ال ثيحب

 ئتح نذإلاب مَّلعَي ملو «هل َنِذَأف «هنذإپ الإ هُمّلكي ال فَّلح ولو) :لاق
 نم :وأ «مالعإلا وه يذلا ءِناَذَألا :نم قتشم :َنذإلا نأل ؛(ثنح :هّمّلك

 .خيرات نودب ةيناطلس ٍةسيفن ةخسن ةيشاح .هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(

 ۲٤۹/۸. ةيانبلا :بهذملا ءاملع نيب حيحصتلا فالتخال رظني (۲)



 oY مالكلا يف نيميلا

 وا ۶ و

 . فاح نيح نِم وهف : ارهش هملكي ال فلَح نإو

 ريغ يف أرق نإو «ثنحي مل : الص يف نآرقلا ارقف ملكتي ال فلح نإو
 . ثنح : هتالص

 .عامسلاب الإ ٌقَّفحتي ال كلذ لكو «نذَألا يف عوقولا

 هنآو': ءقذلظالا وه نذإلا نأل تيب ال هللا مخ ر تسوي وبا لاقو

 .اضرلاك «نذإلاب متي

 م ام يلع «نذإلا كلذك الو «بلقلا لامعأ نم اضرلا :انلق

 مل ول هنأل ؛(فّلَح نيح نم وهف :ًارهش هُمّلكي ال فَلَح نإو) :لاق

 يلي يذلا يِقبف «هءارو ام جارخإل :رهشلا كلف «نيميلا باتت :رهشلا ركذي

 .هلاح ةلالدب ًالَمَع ؛ًالخاد هيمي

 ال :رهشلا ركذي مل ول هنأل ؛ًارهش َنموصأل هللاو :لاق اذإ ام فالخب

 .هيلإ نييعتلاف ءّركتم هنأو «هب موصلا ريدقتل هركذ ناكف ؛نيميلا دّبأتت
 أرق نإو «ثنحي مل :هتالص يف َنآرقلا أرقف ٌمّلكتي ال فلح نإو) :لاق

 .(ثنح :هتالص ريغ يف

 .ريبكتلاو «ليلهتلاو «حيبستلا :اذه ئلعو

 هنأل ؛هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو «"'امهيف ثنحي :سايقلا يفو

 .اهجراخو «ةالصلا يف يأ )١(

 . ٠٠٥١/٠١ ينارمعلل نايبلا .يعفاشلا دنع ثنحي ال لب ()



 مالكلا يف نيميلا 03

3 alt ef” راهنلاو ليللا ئلع وهف : قاط هّتأرماف انالف ملكأ موي : لاق ولو. 

 ءاضقلا يف نيد : ةصاخ راهنلا هب نع نإو .

 .ةصاخ ليللا لع وهف : ًانالف ُمّلكأ ةليل : لاق ولو

 .اعرش الو افرع مالكب سيل :ةالصلا يف هنأ :انلو

 نم ءيش اهيف حّلصَي ال هذه انئالص نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 27( سانلا مالك

 ئمسي ال هنأل ؛ًاضيأ ةالصلا ريغ يف ثدي ال :انِفرع يف :ليقو

 و اال

 ؛(راهنلاو ليللا ىلع وهف :قلاط هأرماف ًانالف مّلكأ موي :لاق ولو) :لاق
 .تقولا قَّلطُم هب داري :دتمي ال لعفب َنِرق اذإ مويلا مسا نأل

 .دتمي ال مالكلاو ء١٠/لافنألا .4 رد يمر ھلو نمو 3 :ىلاعت هللا لاق

 اشيا ف م هنأل ؛(ءاضقلا يف نيد :ةصاخ َراهنلا هب ئنع نإو)

 فالخ هنأل ؛ءاضقلا يف نيدي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ."فراعتملا

 .(ةصاخ ليللا ئلع وهف :ًانالف مْلكأ ةليل :لاق ولو) :لاق

 .ةالصلا يف مدقتو (oV) ملسم حيحص قلل

 .راهنلا يف لمعتسم :مويلا :ظفل نإ يأ ()

 .رهاظلا :خسُن يفو (۳)



 0 مالكلا يف نيميلا

 مدي ئتح :لاق وأ الف َمدقَي نأ الإ ًانالف ْتمَّلك نإ :لاق ولو
 هثارماف نالف َنَدأي ارتح : لاق وأ ,نالف ىل َنَذَأي نأ الإ : لاق وأ «نالف
 . ثنح : نذإلا وأ مودقلا لبق همّلكف ولاط

 .ثنحي مل : نّذإلا وأ مودقلا دعب همّلك ولو

 .نيميلا ٍتّطَقَس : نالف تام نإو
 7 هس م 2 4 2

 ES ةأرما وأ « هنيعب ادبع وني ملو «نالف دبع ملكي ال فلح نمو

 هلامعتسا ءاج امو «ةصاخ ضاَيبلل :راهنلاك «ليللا داوس يف ةقيقح هنأل
 .تقولا ٍقّلطم يف

 مدقي تح :لاق وأ «نالف مدقي نأ الإ ًانالف تملک نإ :لاق ولو) :لاق

 هتأرماف نالف َنَّذأي ئتح :لاق وأ «نالف يل َنَّذأي نأ الإ :لاق وأ «نالف
 .ثنح :ْنْذلا "وأ مودقلا لبق همّلكف «قلاط

 و هنأ 4 فتحي مل :نذإلا وأ م ودقلا دعب ةملك ولو

 .نيميلا ءاهتنا دعب مالكلاب ثنحي الف ءاهدعب ةيهتنمو «ةياغلا لبق

 .(ةريميلا تَّطَقَس :نالف تام نإو)

 نذإلاب يهتني مالك هنع عونمملا نأ ؛هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ

 .نيميلا تطقّسف ءدوجولا ٌرّوصتم توملا دعب قبي ملو «مودقلاو
 .نيميلا دبأتت :ةياغلا طوقس دنعف «طرشب سيل روصتلا :"هدنعو

 ةأرما وأ هنْيعب ًادبع وني ملو «نالف دبع مّلكُي ال فلح نّمو) :لاق

 .نذإلاو :خسُت يفو )١(

 .؟56060/4 ةيانبلا .هللا همحر فسوي ىبأ دنع يأ (۲)



o۲مالكلا يف نيميلا ٦ 

 ئداع وأ .هثأرما هنم تناب وأ .هدبع نالف عابف ءِنالف قيدص وأ «نالف
2 1 

 . ثنحي مل : مهملكف « هقيدص

 TEE وأ ءاذه نالف دبع : لاق نأب ءهنّيعب دبع ئلع هئيمي تناك نإو

 يئداع وأ .هلأرما هنم تناب وأ «هدبع نالف عابف ءونالف قيدص 7 ءونالف

 لحم يف عقاو ٍلِْف لع هتيم َدَقَع هنأل خپ مل :مهمّلكف ءهقي

 .ثنحي الف :دجوي ملو «ةَبسن ةفاضإ وأ كلم ةفاضإ امإ «نالف 0

 .قافتالاب :كلملا ٍةفاضإ يف "اذه :هنع هللا يضر لاق

 :قيدصلاو ةارملاك تنجب هلا همحر لمحمد :ةيسلا ةفانغإ فر
 .«تادايزلا» ىف هلاق

e 10. ا 1 ( 
 نادوصقم قيدصلاو ةأرملا نأل ؛فيرعتلل ةفاضإلا هذه نأل

 .ةراشإلا يف امك «هنّيعب يبا كسلا لعب 00 طرشي ااف نارجولاب

 نأ لمتحي هنأ :“ ا عماجلا» و 1 اه دعو

 دعب ثنحي الف «هليعي مل اذهلو «هيلإ بفاضملا لجأل هّئارجه هّضَرَع نوكي
 .كشلاب ةفاضإلا لاوز

 وأ ءاذه ٍنالف دبع :لاق نأب ءهنّيعب دبع ئلع هئيمي تناك نإو) :لاق

 .ثنحلا مدع يأ )١(

 .4//761 ةيانبلا .نالف ىلإ قيدصلا ةفاضإو «جوزلا ىلإ ةأرملا ةفاضإ ماود يأ (؟)

 .نذإلاو :خسُن يفو (۳)

 .ثنحلا مكح يأ (5)

 . ۱۳۹ص (4)



 oY مالكلا يف نيميلا

 ءةأرملا يف ثنَحو .دبعلا يف ثنحي مل : هنيعب نالف قيدص وأ .اهنيعب ةأرما

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو ‹«قيدصلاو

 ًاضيأ دبعلا يف ثنحي : هللا همحر دمحم لاقو

 اذه ئلع وهف : اهَلَحَد مث ءاهعابف هذه نالف راد لخدي ال فلح نإو

 .فالتخالا

 يف ثنَحو «رلبعلا يف ثنحي مل :هنيعب نالف قيدص وأ ءاهنّيَعب ارا

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو «قيدصلاو ءةأرملا

 الا جر و لوف رهو اا علا ف تلا ى يقي اكو
 ٠ ات

 وهف :اهّلَخَد مث ءاهعابف «هذه نالف َراد لخدي ال فلح نإو) :لاق
 .(فالتخالا اذه ىلع

 ةراشإلاو «فيرعتلل ةفاضإلا نأ :هللا امهمحر رفزو دمحم لوق هجو

 تربتعاف ٠ ةفاضإلا يفالخب «ةكرشلل ةعطاق اهنوكل ؟هيف اهنم غلبأ

 .ةأرملاو قيدصلاك راصو «ةفاضإلا تَّعَلو «ةراشإلا

 هذه نأل ؛هيلإ فاضملا ىف ىنعم :نيميلا ىلإ ىعادلا نأ :امهلو

 ۰ .اهتاوذل ئَداعُت الو جهت ال نايعألا

 ةريميلا ديقتتف ءاهكأالم ىف نعمل لب «هتلزنم طوقسل ؛دبعلا اذكو
 ٠ .كلملا مايق لاحب

 .هنيعب ًاقيدص وأ 00 :خسُت يفو )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ةفاضإلا فالخب :هلوق ()



 مالكلا يف نيميلا 0۸

 ر 2 هه ص 2
 . ثنح : هّمّلك مث «هعابف ءناَسْلْيَطلا اذه بحاص ملكي ال َفْلَح نإو

 7 5 هَ ي 8 24 س ت
 . ثنح : اخيش راص دقو هملكف باشلا اذه ملكي ال ّفْلَح نمو

 هنأل ؛ةأرملاو قيدّصلاك ءةبسن ةفاضإ ةفاضإلا تناك اذإ ام فالخب

 هيلإ فاضملا يف ىنعمل يعادلاو «فيرعتلل ةفاضإلا تناكف «هتاذل ئَداعُي

 .مدقت ام يفالخب «نييعتلا مدعل ؛ رهاظ ريغ

 :همّلك مث «هعابف ءَناَسَلْيَطلا اذه بحاص ُمَّلكُي ال فّلَح نإو) :لاق

 ئتداعُي ال ناسنإلا نأل ؛فيرعتلا الإ ليتحت ال ةفاضإلا هذه نأل ؛(ثنح

 .هيلإ راشأ اذإ امك راصف ءَناَسَلْيَطلا يف ىنعمل

 :ًاخيش راص دقو همّلكف «باشلا اذه ملكي ال فَلَح نَمو) :لاق

 ءٌوغل رضاحلا يف ةفصلا ذِإ «هيلإ راشملاب قلعت مكحلا نأل ؛(ثنح

 ىلاعت هللاو «لبق نم رم ام ىلع «نيميلا ىلإ ٍةيعادب تسيل ةفصلا هذهو
 لَا
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 .فلحلا نأل :يدعس ةخسن ىفو )١(



# ٠ 

 لصف

 وهف : نامزلا وأ «نيجلا وأ «ًانامز وأ ایج ًانالف ملكي ال فح نمو

7 0 

 لصف

 اينمز مالكلاب نيميلاب قلعتت لئاسم يف
 :نامزلا وأ «َنّيِحلا وأ ءًانامز وأ ءاي ًانالف ٌمّلكُي ال فّلَح نمو) :لاق

 هللا "لاق .ليلقلا نامزلا هب ُدارُي دق :نيحلا نأل ؛(رهشأ ةتس ئلع وهف

 َنوُحِبضُت نحو وسمت نح هَل َنَحَبْس 9 : ىلاعت #. الروم/٠١.

 َنَم نح نضإْلا لڪ ّقأ أ لَم :ئلاعت هللا لاق ب رعنا :هب داري دقو

 .4رْهَتلأ الإنسان/١.
  4 5ص 0

 نيج لك اهڪآ و : :ئلاعت هللا لاق ءرهشأ ةتس هب دارڀ دقو

 .هيلإ فرصتيف طولا وهنا دعو 276 /ميهاربإ

 راع ل

 .ةداع هيف عانتمالا دوجول ؛ ؛ عنملاب دصقي ال ريسيلا نأل اذهو

 كيتي :هنع تكس ولو ءِدَبَأْلا ةلزنمب هنأل ؛ًابلاغ دّصقُي ال ديدملاو

 .هانركذ ام نّيعتف

 «نيِح ٌذنم كثيأر ام :لاقي ءنيجلا لامعتسا لمعتسُي نامزلا كر

 ,ىتعمت :نامز ٌذنمو
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 .ئرخآ خسُن نود ءخسُت يف تبث ليلدلا اذه )١(



oًاينمز مالكلاب نيميلاب قلعتت لئاسم يف  

 .ةين هل نكت مل اذإ اذهو

 . هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ دنع ٌرهدلا كلذكو

 ؟رهدلا ام يردأ ال : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 . مايأ ثالث ئلع وهف : ًامايأ ملکی ال فلح ولو

 ام ىلع وهف :ًائيش ئون اذإ امأ «(ةين هل نكت مل اذإ اذهو) :لاق

 .همالك ةقيقح "یون هنأل ؛ ئون
 .هللا امهمحر رامحمو فسوي يبأ دنع ٌرهدلا كلذكو) :لاق

 .(؟رهدلا ام يردأ ال :هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 .حيحصلا وه «ركتملا يف فالتخالا اذهو

 .ًافرع دبألا هب داري :ماللاو فلألاب ُفّرَعملا امأ

 كئيأر ام :لاقي «نامزلاو نْيحلا لامعتسا لّمعتسُي :ًارهد :نأ :امهل

 .رلحاو ىنعمب :ٍرهَد ذنمو ن لدن

 ءًاسايق كردت ال تاغللا نأل ؛هريدقت يف فّقوت هللا همحر ةفينح وبأو

 .لامعتسالا يف يفالتخال ؛هرارمتسا فرعي مل فرعلاو

 ٍمْمَج مسا هنأل ؛(مايأ ثالث ئلع وهف :ًامايأ همَّلكي ال فلح ولو) :لاق

 .ثالثلا وهو «عمجلا لقأ لوانتيف «ًاركتم ركذ

 .هاون ام :خسُت يفو )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ئون :ظفل (۲)



 هلا ًاينمز مالكلاب نيميلاب قلعتت لئاسم يف

 همحر ةفينح يبأ دنع مايأ ةرشع ىلع وهف : َمايألا ُهُمّلكي ال فلح نإو

 ا صاد

 : امهدنعو «هدنع رهشأ ةرشع لع وهف : َروهشلا هملكي ال فلَح ولو

 .ارهش رشع ينثا ىلع

 دنع ةريثكلا مايألاف : رح تنأف ةريثك امايأ ينتمدخ نإ : هدبعل لاق نمو 2 0 ىلا ةةرعت لا بر # 2 ا

 . مايأ ةرشع : هللا همحر ةفينح يبأ

 ةفينح يبأ دنع مايأ ةرشع ىلع وهف :مايألا هُمَّلكي ال فلح نإو) :لاق
 .عوبسألا مايأ ىلع :الاقو هللا همحر

 :امهدنعو «هدنع رهشأ ةرشع ىلع وهف :روهشلا هُمَّلكُي ال فّلَح ولو
 رودي هنأل ؛ ؛هانركذ ام وهو ءدوهعملل ماللا نأل ؛(ًارهش رشع ينثا ىلع

 .اهيلع

 «عمجلا ظفلب ٌركْذُي ام ئصقأ ىلإ فرصنيف ءافرعم عج هنأ :هلو

 .ةرشع كلذو

 .نينسلاو "7 ءّمجلا يف ذ هدنع باوجلا اذكو

 .هنود ٌدوهعم ال هنأل ؛رّمْعلا ىلإ فرصني :"”امهدنعو

 ةريثكلا مايألاف (TT E :لاق
 .مايألا مسا هلوانتي ام ٌرثكأ هنأل ؛(مايأ ةرشع :هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 ةيانبلا .عمُج رشع ىلع عقي :ّمجلا ملكي ال فلح اذإ ينعي «ةعمج :عْمج )١(
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 .ه۷٠۸ ةخسن ةيشاح .امهيلك يف يأ (۲)



 ًاينمز مالكلاب نيميلاب قلعتت لئاسم يف كلفن

 .مايأ ةعبس : الاقو

 .راركُت اهيلع داز ام نأل ؛ (مايأ ةعبس :الاقو)

 ركذي هنأل ؛مايأ ةعبس ىلإ فرصنت :ةيسرافلاب نيميلا تناك ول :ليقو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «عمجلا نود ءدرفلا ظفلب اهيف

6 FF FF E FF 



ofr باب 

 باب

 قالطلاو «قّئِعلا يف نيميلا

 : ًاتيم ًادلو تدّلوف «قلاط تنأف ًادلو تلو اذإ : هتأرمال لاق نمو

 .ةرح تنأف : ًادلو تذّلو اذإ : هتمأل لاق اذإ كلذكو ءْتَقْلَط

 : اح َرَخآ مث تيم ًادلو تَدَلَوف ءّرح وهف ًادلو تدلو اذإ :لاق ولو
 1 ا و ا ار

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هدحو ىحلا تع

 باب

 قالطلاو ‹ قتيلا يف نيميلا

 ًادلو تدّلوف «قلاط تنأف ًادلو ٍتْدَّلو اذإ :هتأرمال لاق نّمو) :لاق

 .تقلط :ًاتيم

 ةوجوملا نأل ؛(ةرح تنأف :ًادلو ٍتْدَلَو اذإ :هتمأل لاق اذإ كلذكو

 .فرعلا ىف هب ئمسيو «ةقيقح ًادلو نوكيف ولوت

 اف :هدعب مدلاو سلا هب ٍي ذقت تح « عرشلا يف دلو ٌرِتعُيو

 و 2 4 4

 .دلولا ةدالو وهو «طرشلا ققحتف «هل دلو مأ :هّمأو

 َرَخآ مث ءأتيم ادلو تَدَّلَوف رح وهف ًادلو تدلو اذإ :لاق ولو) :لاق
 5 5 ص و 200 7

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هدحو ىحلا قتع :ايح

 .بارعإلا بسحب :تلق شاف :خسُت ىفو (۱)



 قالطلاو ‹ قتيلا يف نيميلا 0,3

 .امهنم دحاو قتعي ال : الاقو

 .َقَتَع : ًادبع یرتشاف رح وهف هيرتشأ بع لوأ : لاق اذإو

 .مهنم الحاو قي مل : رخ مث أعم نييدبع ئرتشا ناف

 .ثلاثلا قع : رح وهف هدحو هيرتشأ دبع لوأ : لاق ناك نإو

 «ثيملا ةدالوب َققحت ققحَت دق طرشلا نأل ؛(امهنم دحاو قع ب ال :الاقو

 «ةيرحلل لَحَمب سيل تيملا نأل 00 ءاّنِب ام ئلع
 .ءازجلا يهز

 دّصق هنأل ؛ةايحلا فصوب دّيفت دلولا مسا قلم نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 يف تبثت الو . «ريغلا لست مْفَد يف رهظت ًةيمكُح ةوق يهو «ءازج ةيرحلا تابثإ

 .ًايح ًادلو تدلو اذإ :لاق اذإ امك راصف ءةايحلا فصوب ديقتيف «تيملا

 .ًادّيقم حلصي ال هنأل :مألا ةيرحو «قالطلا ءازج فالخب

 نأل ؛(َقَّيع :ًادبع ئرتشاف رح وهف هيرتشأ رابع لوأ :لاق اذإو) :لاق
 "قباس درفل مسا لوألا

 مادعنال ؛ (مهنم دحاو قع مل :رخآ مث ءاعم نّيدبع ئرتشا نإف) :لاق

 .ةيلوألا تمدعناف «ثلاثلا يف قبسلاو ءنْيَلوألا يف دّرفتلا

 ؛(ثلاثلا تع ىق هلو ا رابع لوأ :لاق ناك نإو) لاف

 ثلاثلاو ءةغل لاحلل :هدحو :نأل ؛ءارشلا ةلاح ىف ُدّرفتلا هب داري هنأل
 5 اذه يف قباس

 .دلولا يأ )١(

 .هيف هريغ هكراشي ال يأ (۲)



 oro قالطلاو ‹قثعلا ىف نيميلا

 ا دبع ی راد تورو ما لاق نإو

yy 

 . ثلثلا نم ٌربتعي تح « تام موي قع : الاقو

 مل :ئلوملا تامو «ًأدبع ئرتشاف رح وهف هيرتشأ رابع رخآ :لاق نإو) :لاق

 .ًاقِحال نوكي الف هل قباس ال ُدبعلا اذهو .قِحال ٍدرفل مسا :َرخآلا نأل ؛(قتعي

 رف هنأل ؛ (رِخآلا قع : "تام مث ءادبع مث ادع ئرتشا ولو) : لاق

 .ةيرخآلاب فصتاف قحال

 .لاملا عيمج نم ٌربتعي ئتح «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع هارتشا موي قتعيو)

 € تبلت ال ةيرخآلا نأل يضلل نب د رح « تام موي قع :الاقو)

 ًاققحتم طرشلا ناكف «توملاب وحتي كلذو «هدعب هريغ ءارش مدعب الإ

 هن ‹توملا دنع

 û Ch يف ىف م 5 1
 نمف :ةيرخآلاب هفاصتا امأف «فرعم توملا نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 .ًادنتسم (7”تبشيف ءءارشلا تقو

 ىف ٌرهظت هئدئافو ءهب ثالثلا "”تاقّلّطلا قيلعت :فالخلا اذه ىلعو
 .همدعو ءشرإلا “نام

 .ىلوملا يأ )١(

 .ءارشلا تقو نم ًاريخآ ناك هتقو ئلإ ًادنتسم قتعلا تبثيف يأ (؟)

 .قالطلا :خسُن يفو (۳)

 .دحاو ئنعملاو :تلق .همدعو ثرإلا قح :ئرخأ يفو «نايرج :خسُن يفو (4)



oقالطلاو «قثعلا ىف نيميلا ٦ 

 ٍدبعأ ةثالث هرّشبف رح وهف ةنالف ةدالوب ىنرّشَب دبع لك : لاق نمو و 3 7 3 5 ت
 ۶ے ئ لاب عيا سا سرس هه نيا
 .اوقتع : اعم هورشب نإو «لوألا قتع : نيقرفتم

 مل : هنيمي ةرافك هب يوني هارتش اف رح وهف ًانالف تیرتش ١ نإ : لاق نإو

 . اندنع هأزجأ : هنيمي ةراقك نع هب يوني هابأ ئرتشا نإو ءهِزْجب

 ةثالث هرثبف رح وهف ةنالف ةدالوب يضر رابع لك لا عمور لاق
 «هجولا خپ ربخل مسا ةراشبلا نال ؛(لوألا قتع :نيقرفتم دبعأ

 .لوألا نم 'قتحتي امنإاذهو فلا ران رک طر

 .لكلا نم تققحت اهنأل ؛(اوقتع :ًاعم هورّشب نإو)

 ةراقک هب يوني هارتش هاف رح وهف ًانالف ةتيرتش نإ :لاق نإو) :لاق

 امأف «نيميلا يهو «قتعلا ةّلِعب ةينلا نارق طرشلا نأل ؛ (هِزْجَي مل :هنيمي

 .هطرشف : ءارشلا

 .(اندنع هأزجأ :هنيمي ةرافك نع هب يوني 0 ئرتشا نإو) :لاق

 . هللا اخ ىعفاشلاو رفزل ًافالخ

 نأل اذهو «ةبارقلا يهف :ُهّلِعلا امأف «قتعلا 5 ءارشلا نأ :امهل

 .ةافانم امهنيبو «هّتلازإ قاتعإلاو «كلملا تابثإ ءارشلا

 ّيِزْجي نل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ٌقاتعإ بيرقلا ءارش نأ :انلو

 .ءارشلاب يأ ««هقتعيف «هّيرتشيف ًاكولمم هدجي نأ الإ هدلاو دلو

 )١( ينارمعلل نايبلا ٠١/۳۷۷.



 ov قالطلاو .قثعلا يف نيميلا

 .هزجي مل : هلو 3 ئرتشا ولو

 كتيرتشا نإ : ا دق ٍةَمَأل لوقي نأ : ةلأسملا هذه ئنعمو

 ن ا :اهارتشا مث «ينيمي ةراقك نع ةرح تنأف
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 يف تناك ةيراج ئّرستف س يهف اخ تیر نإ ا نمو

 :هلوق ظن اضف ريغ طرشي ال هبال ءاقاتعإ :ءارشلا شفت لْعَج
 .هاورأف «هاقس

 .هزجُي مل :هوللو مُأ ئرتشا ولو) :لاق

 كئيرتشا نإ :حاكنلاب اهدّلوتسا دق ٍةَمأل لوقي نأ :ةلأسملا هذه ئنعمو
 ل : «ينيمي ةرافك نع ةرح تنأف

 ىلإ فاضت الف «داليتسالاب ةقحتسم اهتيرح نأل ؛ةرافكلا نع هئزجُ الو

 .هجو لك نم نيميلا

 «ينيمي و ةرافك نع ةرح تنأف كئيرتشا نإ :ِّنِقل لاق اذإ ام فالخب

aملف .ئرخأ ةهجب ٍةقَحَتسم ريغ اهّتيرح نأل  

 .ةينلا هنتراق دقو «نيميلا ىلإ ةفاضإلا لتخت

 تناك ةيراج ئرستف رح يهف ةيراج ' "تيرس نإ :لاق نّمو) :لاق

 كيلا اهتفداصمل ؛اهقح يف تدقعنا َنيميلا ّنأل ؛(تّقَع :هكلم يف

 .ةيرحلا يأ )1(

 .ءارشلا تَئَراق ةرافكلا ةين يأ (۲)
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 ۲۷٦/۸. ةيانبلا رظني .ءطولاو نيصحتلل تيب اهئوبي ةمألا يه :ةّيرسلا ()



o۸قالطلاو .قثعلا يف نيميلا  

 وَ 5 : اهاَرَسَتف ةر ف رتشا نإو

 . هليبعو «هورّبدمو .هدالوأ تاهمأ قتعت ل لاق نمو

 . مهيوني نأ الإ هضعب َقِيعَأ دق دبع الو «هوبتاکم قتعَي الو

 .دارفنالا ىلع ةيراج لك لوانتتف ؛طرشلا اذه يف ةَرَّكَتم ةيراجلا نأل اذهو

 .""نيميلا هذهب (قّيعَت مل : 0 «ةيراج ئرتشا نإو) :لاق

 «كلملا يف الإ حصي ال يّرستلا : لوقي هنإف للا همر نقرا اقل

 يدبعف ۽ كّنقَلط نإ :ةيبنجأل لاق اذإ امك راصو ء«يكليلا َركِذ :هركذ 00

 .ًاروكذم جوزتلا ريصي :ٌرح

 هد وهو ا رشلا ها روف رزم يهب كلا انآ ةاثلو

 .ةيرحلا وهو «ءازجلا ةحص ٌقَح يف ٌرهظي الف «هردقب ردقتيف
 ول ئتح .ءازجلا نود ء«طرشلا قح يف ٌرِهظَي امنإ :قالطلا ةلأسم يفو

 قلطت ال :ةدحاو اهَقّلطو ءاهجوزتف ءًاثالث قلاط تنأف كّنهلط نإ :اهل لاق
 .انتلأسم نازو هذهف ءاثالث

 .هورّبدمو «هدالوأ تاهمأ َقِتعَت :رح يل كولمم لک :لاق نمو) :لاق
 .ًاديو ةبقر مهيف تباث كلملا ذإ ءءالؤه يف ةقَلطملا ةفاضإلا دوجول ؛(هليبعو

 نأل ؛(مهيوني نأ الإ هضعب قتعأ دق دبع الو «هوبئاكم قع د الو)

 و لحي الو «"هباسكأ كلمي ال اذهلو ءًادي تباث ٌريغ كلملا

 .ةينلا نم دب الف ءةفاضإلا تّلتخاف «ةربدملاو ردلولا مأ فالخب «ةبتاكملا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :نيميلا هذهب :هلوق )١(

 .بئتاكملا باسكأ يأ (۲)



 o4 قالطلاو ‹قنعلا يف نيميلا

 هلو «ةريخألا تّقلط : هذهو هذه وأ .ٌقلاط هذه : هل ةوسنل لاق نمو

 اوا

 هلو ٌريخألا قع :اذهو اذه وأ رح اذه : هديبعل لاق اذإ اذكو

 . نييلوألا يف ٌرايخلا

 ؛ ةريخالا تقلط-:ةذهو هذه وأ (قلاط ةه ل ٍةوُسنل لاق نمو) :لاق

 دقو «نّيروكذملا دحأ تابثإل :وأ :ةملك نأل ؛ (نييلوألا يف ٌرايخلا هلو

 ةكراشملل فطعلا نأل ؛ ةَقّلَطملا ىلع ةثلاثلا فَطَع مث الا ني الا

 ٌقلاط امكادحإ :لاق اذإ امك راصف «هّلَحَمب ْفطعلا صَتخَيف «مكحلا يف

 :ةذهو

 هلو ريخألا ىع :اذهو اذه وأ رح اذه :هديبعل لاق اذإ اذكو) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ناال ؛ (نُييلوألا يف ٌرايخلا

 د د د د



 اا 25

 باب

 كلذ ريغو «جوزتلاو ءءارشلاو عيبلا يف نيميلا

 ُلَمَق نم لكوف ءٌرجاؤي ال وأ «يرتشي ال وا ؛عيبي ال َفّلَح نمو
 .ثنحي مل : كلذ

 . ثنح : كلذب لكوف قِتعُي ال وأ «قلطي ال وأ «جوزتي ال فَلَح نمو

 باب

 كلذ ٍريغو «جوزتلاو ءءارشلاو عيبلا يف نيميلا

 ر زر سا 57 3 02 42 5

 لعف نم لكوف ءرجاؤي ال وأ «يرتشي ال وأ «عيبي ال ْفلَح نمو) :لاق

 .هيلع قوقحلا تناك ئتح «دقاعلا نم دجو دقعلا نأل ؛(ثنحي مل :كلذ
 هم و و و ١

 .دقعلا مكح هل تباثلا امنإو «ريآلا نم ٌدقعلا وهو «طرشلا

 اذ فلاحلا نوكي وأ ءهسفن ىلع اديدشت هيف نأل ؛كلذ يوني نأ "الإ

 .هذاتعي اّمع هّسفن منم هنأل ؛هسفنب دقعلا ئّلوتي ال «"”ناطلُس
 01 و 0 2 أ“ كر 28

 :كلذب لكوف «قتعي ال وأ «قلطي ال وأ ءجورتي ال فلح نمو) :لاق

 ىلإ لب ءهسفن ىلإ هفيضُي ال اذهلو ءٌرْبعمو ريفس اذه يف ليكولا نأل ؛(ثنح

 .هيلإ ال ءرِمآلا ىلإ عجرت دقعلا قوقحو «ريمآلا

 .ثنحي مل :هلوق نم ءانثتسا (۱)
 .يضاقلاك (؟)



 0:١ كلذ ريغو «جوزتلاو ؛ءارشلاو عيبلا يف نيميلا

 و ه تس 2 نر 5

 .ةصاخ ءاضقلا يف ْنّيدُي مل : هب مّلكتأ ال نأ َتْيَنَع : لاق ولو

 ثنح : لعفف «هريغ َرمَأف :هئاش حبذي ال وأ «هدبع برضي ال فاح ولو

931 0 9 0 5 2 

 . ءاضقلا يف نيد : يسفنب كلذ ئلوتأ ال نأ تْيَنَع : لاق ولو «هنيمي

 «(ةصاخ ءاضقلا يف “نيدُي مل :هب مّلكتأ ال نأ ْتْيَنَع :لاق ولو) :لاق
 .ئلاعت هللا ءاش نإ قرفلا يف ئنعملا ىلإ ريو

 «هریغ ماف هاش حبني ال وأ «هدبع برضي ال َفّلَح ولو) :لاق

 «هتاش حذو «هلبع بّرَض ةيالو هل كلاملا نأل ؟(هنيمي يف ثنح :لعفف

 .هريغ هتيلوت كلميف

 عجرت هل قوقح ال ْذِإ ءًأريثابم وه لعجيف «ريآلا ىلإ ةعجار هّيعفنم مث
 .رومأملا ىلإ

 .(ءاضقلا يف "نيد :يسفنب كلذ ئّلوتأ ال نأ ْتْيَتَع :لاق ولو) :لاق

 .هريغو «قالطلا نم مّدقت ام فالخب

 عوقو ىلإ يضفي مالك “کت الإ سيل قالطلا نأ :قْرفلا هجوو

 .امهمظتني ظفللاو هب مّلكتلا لثم اب ما ءاهيلع قالطلا

 .ءاضق ال «ةنايد نّيدُيف ماعلا يف صوصخلا ئون دقف :هب مّلكتلا ئون اذإف
 هل ووقع * |
 بّيستلاب رمآلا ىلإ ةبسنلاو «هرثأب فرعي يسح لعفف :حبذلاو برضلا ام

 .۲۸۲/۸ ةيانبلا .ءاضقلا يف قدصي مل يأ (۱)

 .ةنايدو ءاضق قص يأ (۲)

 .ملكتلا الإ :ئرخأ خسُت يفو ملكت الإ :خسُن يفو (۳)



o4۲كلذ ريغو «جوزتلاو «ءارشلاو عيبلا يف نيميلا  
 س ڪڪ ڪڪ حح

 . هنيمي يف ثّدحي ي مل : هبرضف ءًاناسنإ رمأف «هدلو برضي ال َفَلَح نمو

 سد ,قلاط هثأرماف بوثلا اذه كل تعب نإ : رحل لاق نمو

 .ثنحي مل : مّلعي ملو «هعابف .فلاحلا بايث يف هّبوث هيلع فولحملا

 .ءاضقو ةنايد قدصيف «ةقيقحلا ئون دقف :هسفنب لعفلا ئون اذإف «ٌراجم

 يف ثّدحي مل :هّبرضف «ًاناسنإ َرَمآف «هدلو برضي ال َفّلَح نّمو) :لاق

 او دالا يهو هلإ ةدئاع كارلا تدع اشم نأل هه

 اا ا هلعف ب ملف

 هل ةدئاغ ةرماب راشالا ةعفتم نآل هلا ترضي: مالا فال

 .هيلإ لعفلا فاضيف «”ريآلا

 دف «قلاط هثأرماف بوثلا اذه كل تعب نإ :رَخآل لاق نّمو) :لاق

 ؛(ثنحي مل :ْمّلعي ملو ءهعابف «فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحملا
 نأب كلذو «هب هصاصتخا يضتقيف «عيبلا 0 لَخَد :ماللا :فرح نأل

 .دجوت ملو «ةباينلا هيف يرجت عيبلا ذإ «هرمأب هلعفي

 ًاكولمم ًابوث عاب اذإ ثّنحي ثيح :كل ًابوث تعب نإ :لاق اذإ ام فالخب
 :فرح نأل ؛ملعَي مل وأ «كلذب َمِلَع «هرمأ ريغب وأ ءهرمأب ناك ءاوس هل
 كلذو «هب صاصتخالا يضتقيف «هيلإ برقأ هنأل ؛نيعلا ىلع لحد :ماللا

 :هل اكولمم توکی ناب

 )١( ةيانبلا .ًانمض ًاضيأ دلاولل ةعفنم هيف ناك نإو ءدلولا ىلإ يأ ۸/۲۸٤.

 .ةحبقتسملا لاعفألا بنجتو «ةديمحلا قيرطلا كولسو موقتلا يأ (0)

 .هيلإ لعفلا فاضيف «هرمأب رامتئالا هتعفنم نأل :خسُت يفو (۳)



 o كلذ ريغو ءجّوزتلاو ءءارشلاو عيبلا يف نيميلا

 قتع 0 ؛هّنعِب نإ رح ٌدبعلا اذه : لاق نمو

 هنأ ئىلع هارتشاف ها قف هثيرتشا نإ : يرتشمل | لاق ول كلذكو

 .ًاضيأ َقَتَع : رايخلاب

 AlS «قلاط هثأرماف ةمألا هذه وأ ءدبعلا اذه عبأ مل نإ : لاق نمو

 .ةباينلا هيف يرجت 17 «ةطايخلاو «ةغايصلا :هّريظنو

 ةباينلا لوتحي ال هنأل ؛"مالغلا برضو «برشلاو لكألا فالخب
 .نيهجولا يف هيف مكحلا قرتفي الف

 :رايخلاب هنأ ىلع هعابف « هّثعب نإ رح ٌدبعلا اذه :لاق نّمو) :لاق

 ."”ءازجلا "”لِزئيف ئاق هيف كلملاو «عيبلا وهو «طرشلا دوجول ؛(َقَنع

 م شاف رح وهف هتيرتش ثا نإ :يرتشملا لاق ول كلذكو) :لاق

 .هيف ئاق كلملاو «ءارشلا وهو «ّقّقحت دق طرشلا نأل ؛(ًاضيأ ىع :رايخلاب

 اظ “امهلصأ ىلع اذهو

 َدَّجَت ولو هرّجئملاك قلعملاو «هقيلعتب :قتعلا اذه نأل ؛”"هلصأ الع اذكو
 .اذه اذكف «هيلع ًاقباس كلملا تبثي :قتعلا

 .قلاط هثأرماف ةمألا هذه وأ «دبعلا اذه عبأ مل نإ :لاق نمو) :لاق

 .دلولا يأ )١(

 .لزنيف :خسُ يفو (۲)

 .هكلم يف ةيرحلا وهو ءازحلا لزنيف يأ (۴)

 .نيبحاصلا يأ (5)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا يأ )٥(



 كلذ ريغو «جوزتلاو ءءارشلاو عيبلا يف نيميلا 0:5

 . هثأرما ِتَقْلَط : ريد وأ َقتعأف

 ٌقلاط يل ٍةأرما لك : لاقف ؟يلع تجّوزت : اهجوزل ةأرملا تلاق اذإو

 .ءاضقلا يف هْتَفَّلَح يتلا هذه تقلص : ًاثالث

 .ءاضق ال «ةنايد ْقَدِصُي : اهَريغ ئون نإو

 ؛ عيبلا مدع وهو قحن دق طرشلا نأل ؟ (هثأرما تقلص :رّيد وأ قعأف
 ر

 .عيبلا ةيلحم تاوفل

 يل ٍةأرما لك :لاقف ؟يلع تُجّوزت : :اهجوزل ة ةأرملا تلاق اذإو) : لاق
 .(ءاضقلا يف هنَفلح يتلا هذه ْتَقْلَط :ًاثالث قلاط

 قبطنيف ءًاباوج هجرخأ هنأل ؛ٌقّلطَت ال اهنأ : هلا همحر فسوي يبأ نعو
00 

 .هب دّيقتيف ءاهريغ قالطب وهو ءاهؤاضرإ هَّضَرَغ نألو
 .ائرلتبم لعجيف «باوجلا فرح ىلع داز دقو «مالكلا ٌمومع :رهاظلا جوو

 «ٌعرشلا هّلَحأ اميف هيلع تضرتعا نيح اهشاحيإ هّضَرَع نوكي "دقو
 اديقم حلصي ال :دّدرتلا عمو

 رمت عون :هنأل»# (ءانفق ال ةنايز فدل اغ غ عوق ى لاق
 .باوصلاب ملعأ ئلاعتو كرابت هللاو «ماعلا

FRد د د ا  

 اهتجوزت كريغ يل ةأرما لك :لاق هنأكف «لاؤسلا ىلع باوجلا قبطنيف يأ )١(

 .۲۸۸/۸ ةيانبلا .ًاثالث قلاط

 .هللا همحر فسوي يبأ لوق نع باوج (۲)



 521 باب

 باب

 موصلاو ءةالصلاو ‹جحلا يف نيميلا

 هللا تيب ئلإ ينثملا يلع :اهريغ يف وأ «ةبعكلا يف وهو لاق نمو
aچ س ۶ 2  

 قارهأو بكر ءاش نإو ءايشام ةرمع وأ ةجح هيلعف : ةبعكلا ىلإ وأ «ئلاعت

 ا

 باب

 موصلاو .ةالصلاو «جحلا يف نيميلا

 تيب ىلإ يشملا يلع :اهريغ يف وأ «ةبعكلا يف وهو لاق نّمو) :لاق
 7 3 2 هک يرث 5 3

 بكر ءاش نإو ءايشام ةرمع وأ ةَّجَح هيلعف :ةبعكلا ىلإ وأ «ئلاعت هللا

 .(امد قارهأو

 الو ءةبجاو ةبرقب سيل ام مزتلا هنأل ؛ءيش هٌمزلي ال :سايقلا يفو
 .لصألا ىف ٍةدوصقم

 ."”هنع هللا يضر يلع نع ٌروثأم انيهذمو

 اذإ امك راصف «ظفللا اذهب ٍةرمعلاو جحلا باجيإ اوفراعت سانلا نألو

 .ًايشام همزليف ءآيشام هللا تيب ةرايز يلع :لاق

 ."”كسانملا يف هانركذ دقو ءًامد قارأو «بِكَر ءاش نإو

 )١( ىقهيبلا ننس ) »)7١١717ةياردلا رظنيو 97/7.
 ) )1.جحلا باتك نم ةروثنم لئاسم يف



 موصلاو «ةالصلاو «جحلا يف نيميلا 05

 . هيلع ءيش الف : ئلاعت هللا تيب ىلإ باهذلا وأ «جورخلا يلع : لاق ولو

 ءيش الف :ةورملاو افصلا ىلإ وأ ءمّرَحلا ىلإ 'يثَملا يلع : لاق ولو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو « هيلع

 .ةرمع وأ ةَجَح همزلت : مرحلا ىلإ ُىثَملا يلع : هلوق يف الاقو

 .مارحلا ٍدجسملا ىلإ : لاق ولو

 . .دهشو ُتْجَجَح :لاقف ماعلا ّجُحأ مل نإ ٌرُح يدبع : لاق نمو

 الف :ئلاعت هللا تيب ىلإ باهذلا وأ «جورخلا يلع :لاق ولو) :لاق

 .يقراعتم ٌريغ ٍظفللا اذهب ةرمعلا وأ حلا مازتلا نأل ؛(هيلع ءيش

 الف :ةورملاو افصلا ىلإ وأ مرحلا ىلإ يشملا يلع :لاق ولو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «هيلع ءىش

 وأ ةجح هّمزلت :مرحلا ىلإ ُشَملا يلع :- لئاقلا يأ - هلوق يف الاقو
 .فالتخالا اذه ىلع وهف :(مارحلا دجسملا ىلإ :لاق ولو «ةرمع

 راصف «ٌمارحلا ٌدجسملا اذكو «تيبلا ىلع لياش ٌمرَحلا نأ :امهل

 ."هنع نالصفنم امهنأل ؛ةورملاو افصلا فالخب «هركذك :هركذ

 هباجيإ نكمُي الو ءيفراعتم ٌريغ ةرابعلا هذهب مارحإلا مازتلا نأ :هلو
 .ًالصأ عنتماف ءظفللا ةقيقح رابتعاب

 دهشو «ْتْجَجَح :لاقف ماعلا حا مل نإ رح يدبع :لاق نّمو) :لاق

 .تيبلا ىلع لماش )١(

 .تيبلا ىلع نيلماشب اسيل امهنأ ينعي «تيبلا نع يأ ()



 04۷ موصلاو ءةالصلاو «جحلا يف نيميلا

 ةفينح يبأ دنع اذهو «هدبع قتعُي دعي مل : ةفوكلاب ماعلا ْىَّحَض د هنأ نادهاش

 . قتعي ا ام نال ؛هللا امهمحر فسوي يبأو

 . ثنح : هموي نم رطفأ مث «ةعاس ماصو ءموصلا یوق «موصي ال فلح نمو

 .ثنحي ال : رطفأ مث ءةعاس ماصف ءًاموص وأ ءًاموي موصي ال فلح ولو

 يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «هدبع قعي مل :ةفوكلاب ماعلا ئَحَض هنأ نادهاش

 تماق ةداهش هذه نأل ؛ (قعي :هللا همحر دمحم لاقو «هللا امهمحر فسوي

 .طرشلا ققحتيف رف «جحلا ءافتنا هترورض نمو «ةيحضتلا وهو «مولعم رمأ ىلع

 ال .جحلا يفن اهنم دوصقملا نال ؛يفنلا ىلع تماق “"اهنأ :امهلو

 .ماعلا جحي مل هنأ اودهش اذإ امك راصف ءاهل بلاطم ال هنأل ؛ةيحضتلا تابثإ

 زيمي ال هنكلو هب رِهاشلا ٌمْلِع طيحُي امم يف :لا اذه نأ : :رمألا ةياغ

 .“رفسلاو ءاربتسالا يف امك ؛" اريسيت ؛يفنو يفن نيب

 نم رطفأ مث «ةعاس ماصو «موصلا ئوتف «ٌموصي ال فلح نّمو) :لاق

 ىلع تارّطفملا نع كاسمإلا وه ٌموصلا ذإ «طرشلا دوجول ؛(ثنح :هموي
 .برقتلا ٍدصِق

 :©رطفأ مث «ةعاس ماصف ءآموص وأ ءًاموي موصي ال فلح ولو) :لاق

 .ةداهشلا هذه يأ )١(

 .ماعلا جحي مل :مهلوق يأ (۲)

 .سانلا لع ًاريسيتو م ًاعفد «يتفتسملاو يتفملا لع يأ ()

 .ه5415 ةخسن يف تبثم :رفسلاو ءاربتسالا يف امك :هلوق (5)

 .هموي يف يأ )٥(



o۸موصلاو «ةالصلاو «جحلا يف نيميلا  

 «كلذ عم جس نإو «ثنحي مل : کرو أرقو ماقف «يلصي ال فلح ولو

 ثدَح : طق مث
 . نيتعكر لصي مل ام ثّحي ال : ةالص يلصي ال فلح ولو

 «مويلا رخآ ىلإ هئاهنإب كلذو ءاعرش ٌربتعملا ماتلا موصلا هب داري هنأل
 .هب ةدملا ريدقت يف حيرص :مويلاو

 جس نإو «ثنحي مل :مکرو أرقو ماقف «يلصي ال فلح ولو) :لاق

 .(ثنَح :مطق مث «كلذ عم
 .موصلا يف عورشلاب ًارابتعا ؛حاتتفالاب ثنحي نأ :سايقلاو
 تاي مل امف «ةفلتخملا ناكرألا نع ةرابع ةالصلا نأ :ناسحتسالا هجو

 .ةالص ْئمست ال :اهعيمجب

 ."”يناثلا ءزجلا يف ٌرركتيو «ُكاسمإلا وهو «دحاو نكر هنأل ؛موصلا فالخب

 هنأل ؛ 1 :ةالص يلصي ال فلح ولو) : لاق

 هللاو «ءاريتبلا نع يهنلل ؛ناتعكر : اهّلقأو ءًاعرش ةربتعملا ةالصلا هب داري
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 د6 د د6 ¢ ¢

 .ىضم ام سنج نم رركتيف «موصلا نم يأ )١(
 دوجس يف مدقتف :ءاريتبلا ةالص نع يهنلا امأو «ةدحاو ةعكر يلصي نأ يأ (؟)

 يفو 0704/١ ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هاور 1١8/١: ةياردلا يف لاق «وهسلا
 نع رجح نبا لقت ءمهولا هثيدح ىلع بلاغلاو ةييوازب دمحم نب نابع :هدنس

 .فيعض لّسرم ثيدح هنأ يوونلا



 0۹ باب

 باب

 كلذ ريغو «يلحلاو «بايثلا سبأ يف نيميلا

 أنطق ئرتشاف «يْدَه وهف كلرَع نم ُتْسَِل نإ : هتأرمال لاق نمو
 لا عر ادع a ف

 .َفَلَح موي هكَلَم نطق نم لِ د ىتح يدهُي نأ هيلع سيل : الاقو

 باب

 كلذ ريغو «يلحلاو بابثلا سبأ يف نيمي
 رتشاف يده وهف كلزغ نم تسل نإ :هتأرمال لاق نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع يده وهف :هسيلف « هنجو هْيَلْرَعَف انطق

 .(فّلَح موي هکلم نطق نم هّلِزعَت ئتح يهب نأ هيلع سيل :الاقو
 .اهيلإ ئَدهُي امل مسا هنأل ؛ةكمب هب قلصتلا :يذهلا ئنعمو

 ملو < «كلملا ببس لإ ًافاضم وأ ءكلملا يف حصي امنإ َرْدَنلا نأ : امهل

 .هكَلِم بابسأ نم اسيل ٍةأرملا لزَغو سلا نأل ؛؟دجوي

 دارملا وه داتعملاو ,جوزلا نطق نم نوكي ةداع ةأرملا لزَغ نأ :هلو

 تقو هل كولمم نطق نم ْتَلْرَع اذإ ثنحي اذهلو .هكلمل ببس كلذو

 .ًاروكذم ْرِصَي مل نقلا نأل ؛ِردنلا

 .هللا همحر فنصملا مالك يف يتأيس امك «ةكم ءارقف ذ ولع هب قّدصتأ ةقدص يأ (1)

 .ريكذتلاب .هَجّسّنو :خسُن يفو )١(



 كلذ ريغو «يِلحلاو «بايثلا سبل يف نيميلا 0۵0۰

 . ثنحي مل : ةضف ٌماخ َسبَلف ءًايْلَح سَبلي ال فَلَح نمو

 .ثَدِح : بهذ نم ناک نإو
L2 

 . ثنحي : الاقو

 ثنح : ماَرِق هقوفو هيلع مانف « شارف .ئلع ماني ال فلَح نمو

 هنأل ؛(تنحی مل :ةضف مناخ سيلف ءًايلَح سلي ال فّلَح نمو) : لاق

 ب لاو -«لاجرلل انتا ميبأ تح ءاعرش الو ان يلب سيل
 .مُثَلا دصقل

 :ناضرلل هلامعتسا روث لالو «يلَح هنأل ؛(ثّنِح :ٍبَهَذ نِم ناك نإو)

 ةفينح يبأ دنع ثنحي ال :'" عصرم ريغ لول قع سبل ولو) : لاق

 ."”نآرقلا يف هب يمس ئتح يت را هال ؛(ثنحي :الاقو هللا همحر

 .فرعلا ىلع ناميألا ئنبمو ءًاعّصَرُم الإ ًافرغ هب ىل ال هنأ :هلو
 ىلع هب ىّلَحتلا نأل ؛امهلوقب ىتفيو «نامزو رصع فالتحا اذه :ليقو

 ۰ .داتعم دارفنالا

 ۸ق هقوفو هيلع مانف «شارف ئلع ماني ال َفلَح نَّمو) :لاق

 .هيلع ًامئان دعيف «شارفلل عب هنأل ؛(ثنح

 .ةضفلا وأ بهذلاب يأ )١(

 نم جرختسملاو 2١17 /ر طاف .4 اَهَنوُسَمَْت هيلي َنوُعْدَتَسَسَو9 : ىلاعت هلوق وهو ()

 ٠0/2 ةيانبلا .مّصرم ريغ ؤلؤللا :رهوجلا
 .فيفخلا قيقرلا رثَّسلا وه (۳)



 00١ كلذ ريغو «يِلحلاو «بايثلا سبل يف نيميلا
 کس چ

 . ثنحي مل : هيلع مانف َرَخآ ًاشارف هّقوف لَعَج نإو

 مل :ريِصَح وأ طاسب ىلع سَّلَجف «ضرألا ىلع سلجي ال َفَلَح ولو
 تنحي

 و 0

 وأ ‹«طاسب هقوف ریرس ىلع سلجف ءريرس ىلع سلجي ال فلح نإو
 .ثنحي ال : هيلع سلجف َرَخآاريرس هقوف لع اذإ ام فالخب «ثنح : ٌريصح

 «لْثِم هنأل ؛(ثنحي مل :هيلع مانف َرَخآ ًاشارف هّقوف َلَعَج نإو) :لاق

 .لوألا نع ةبسنلا مَطَقف «هل ًاعَبَت نوكي ال ءيشلا لْثِمو

 وأ رطاسب ىلع َسلَجَف «ضرألا ىلع سلجي ال فح ولو) :لاق

 .ضرألا ئلع ًاسلاج مسي ال هنأل ؛(ثنحي مل :ريصَح

 ربتعي الف «هل عب هنأل ؛هسابل ضرألا نيبو هتيب لاح اذإ ام فالخب

 .الئاح

 هقوف ريرس ئلع سلجف ءريرس ىلع سلجي ال فلح نإو) :لاق
 درا نلعب E E ا دعا ١ ناعب
 .كلذك :ةداعلا يف

 ؛(ثنحي ال :هيلع سلجف ءَرَحآ ًاريرس هقوف َلَعَج اذإ ام فالخب) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «هنع ةبسنلا مَطَقَف «لوألا لْثِم هنأل

9Fل اي  



o0۲باب  

 باب

 ىلع وهف : هّبرضف «تامف رح يدبعف كُتبرض نإ : َرَخآل لاق نمو
 و

 .ةوسكلا كلذكو «ثنحي مل : ةايحلا

 باب
 هريغو «لتقلاو «برضلا يف نيميلا

 وهف : :هّيرضف ,"تامف ءّرح يدبعف كتبرض نإ :َرَخآل لاق نّمو) :لاق

 «ندبلاب لص ملم لعفل مسا برضلا نأل ؛(ثنحي ل :ةايحلا ىلع

 .تيملا يف ققحتي ي ال ماليإلاو

 0 ةماعلا لوق يف ةايحلا هيف عّضوت :ربقلا يف بدعي نمو

 هنمو «قالطإلا دنع كيلمتلا هب داري هنأل ؛(””ةوسكلا كلذكو)

 .رثسلا هب يوني نأ الإ ققحتي ال تيملا نم وهو «ةرافكلا يف ةوسكلا
 لا نإ فرت را

 .رخآلا وهو «بّطاخملا وهو هيلع فولحملا يأ )١(

 يف ققحتي ال ماليإلا كلوت نإ :لاقي نأب «رادقم لاؤس نع باوج اذه (۲)

 .هرخآ ىلإ .. بدع هلوقب باجأف “قلا يف تملا باذعب لكشي ا تيملا

 ال :توملا دعب هاسكف رح يدبعف كُتوسك نإ :لاق نإ ثنحي مل ينعي (9)

 .ةايحلا ىلع هلوق عقي يأ «ثنحي

 .سبللا ىلإ فرصنت :ةيسرافلا ةغللاب تناك اذإ ةروكذملا نيميلا نأ يأ (5)



 00 هريغو «لتقلاو ,برضلا يف نيميلا

 .لوخدلاو مالكلا اذكو

 . ثنحي : تام ام دعب هّلسَعف رح يدبعف َكُدْلَسَع نإ : لاق ولو

 . ثنح : اهّضع وأ ءاهقتخ وأ ءاهرعش مف .هتأرما برضي ال فلح نمو

 : هب مِلاع وهو تيم نالفو «قلاط هئآرماف ًانالف لق مل نإ : لاق نّمو

 .ثنح

 توملاو «ٌماهفإلا مالكلا نم دوصقملا نأل ؛(لوخدلاو ٌمالكلا اذكو)

 .هيفاني
 وهال ط3 ذر E رجلا
 :تام ام دعب هلسځف رح يدبعف كتلسغ نإ :لاق ولو) :لاق

 يف كلذ ققحتيو ءُريهطتلا :هانعمو «ةلاسإلا وه َلْسَعلا نأل ؛(ثنحي
 تلا

 وأ ءاهقتح وأ ءاهرعش دّمف «هتأرما برضي ال فلح نّمو) :لاق

 .ماليإلا ققحت دقو ءملؤم لعفل مسا هنأل ؛(ثنح :اهّضع

 .ًابرض ال «ةَحَرامم ئمسي هنأل ؛ةّبعالملا لاح يف ثنحي ال :ليقو

 وهو «تيم نالفو «ٌقلاط هّتأرماف ًانالف ٌلُثقأ مل نإ :لاق نّمو) :لاق

 وهو «هيف ئلاعت هللا اهُدحُي ةايح ىلع هتيم َدَقَع هنأل ؛(ثنح :هب ٌمِلاع
 0 و و 6

 .ىداعلا زجعلل ؟ ثنحی مث «دقعنيف نوصتم



 هريغو ‹ لتقلاو «برضلا يف نيميلا 06«

 .ثنحي ال : هب ْمّلَعَي مل نإو

 «هيف تناك ٍةايح ئلع هيمي َدَقَع هنأل ؛(ثنحي ال :هب ْمّلعَي مل نإو) :لاق

 كلت يف سيلو ؛"”فالتخالا يلع زوكلا ٍةلأسم سايق "”ريصيف وص الو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ٌحيحصلا وه «ملعلا ليصفت "”ةلأسملا

RF RE FR 

 لكألا يف نيميلا باب يف ءزوكلا ةلأسم سايق ةلأسملا هذه مكح ريصي يأ )١(

 .قلاط هثأرماف مويلا زوكلا اذه يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ فلح اذإ :يهو «برشلاو

 .ثنحي : هللا همحر فسوي يبأ دنعو «ثنحي ال :امهدنع نأ وهو )۲)

 .زوكلا ةلأسم يأ (۳)



 هوه باب

 باب

 مهاردلا يضاقت يف نيميلا

 نإو ءرهشلا نود ام ىلع وهف : بيرق ىلإ هيد نيضقيل فلح نّمو

 .رهشلا نم رثكأ وهف ءٍديعب ىلإ : لاق

 اهضعب نالف َدَجَو مث ءهاضقف «موبلا هيد ًانالف ٌَنّيرضقيل فلح نمو
 و, ير و و مل 20

 .فلاحلا ثنحي مل : ةقحتسم وأ حري لأ ءافويز

 باب

 ءرهشلا نود ام ىلع وهف :بيرق ىلإ هيد ريضقيل فلح نمو) :لاق

 .(رهشلا نم ٌرثكأ وهف «رليعب ىلإ :لاق نإو

 لاك ا ذكي :هيلع داز امو ٌرهشلاو ابرق دمي هتود اه نأل
 .رهش ذنم كّنيََل ام :دهعلا دعب دنع

 نالف َدَجَو مث ءهاضقف «ٌمويلا هيد انالف َنيضقيل فلح نّمو) :لاق
 م سب

 .(فلاحلا ثنحي مل : فساد نأ «ةجرهبت وأ قرير اهضعت

 :هب ٌدَوَجَت ول اذهلو «سنجلا مو دعي ال < بيعلاو «بيع '''ةفايّرلا نأل

 عفتري الو < ٌحيحص ةَقَحّتسملا ضبقو ربلا Ok دجوف «ًايفوتسم راص

 و 42 تملا ربلا "درب

 .ةفايزلا :يازلا رسكب :خسُن يفو )١(

 .ةقحتسملا وأ ةجرهبنلاو فويزلا نم ئضق ام درب يأ (۲)



 مهاردلا يضاقت يف نيميلا 0«

 ۱ا ال یا

 . ثنح : قوس وأ ءاصاصر اهَدَجَو نإو

 .رَبي مل : هل اهّبَمَو ناو «هنيمي يف رب : هَضْبَقو ءادبع اهب هعاب نإو
 ثنحي مل : هضعب ّضبفف ,مهرد نود ًامهرد هّئيد ضيق ال فَلَح نمو

 نم اسيل امهنأل ؛(ثنح : وأ اضاقر اهدجو نإو) :لاق

 .مّلّسلاو فرصلا يف امهب ُرّوجتلا زوجي ال ئتح «مهاردلا سنج

 نّيّدلا ءاضق نأل ؟(هنيمي يف َرَب :هضبقو ءآدبع اهب هعاب نإو) :لاق

 ضبقلا طرش “"هناكف «معيبلا دّرجمب تّققحت دقو ءةصاقملا هقيرط
 7 يور

 نأل ؛ةّصاقملا مدعل ؛(ََبَي مل) :©نْيَدلا ينعي ؛(هل اهّبهَو نإو)
 يذلا باش نم طاقسإ ةيهلاو لطف ءاضقلا

 مل : هضعب ضّبقف ءمهرد نود ًامهرد هئيد ضبقي ال فلَح نمو) :لاق

 فاضأ هنأ ئرُي الأ «قّرفتلا هفصَوِب هنكل لكلا ُضْيَق طرشلا نأل

 .هب الإ ثنحي الف ءهّلك ىلإ فرصتي «هيلإ يفاضم وفّرَعُم نيد ىلإ ضبقلا

 .ساحنلا نم يهو )١(

 )١( ةيانبلا .ضبقلا ريغصلا عماجلا يف طَرَش هللا همحر ًادمحم ناك يأ 511/4.

 ) )۳.ءادألا يأ

 .نيدلا مهارد يأ (5)



 o0۷ مهاردلا يضاقت يف نيميلا

 مل : نزولا لمعب الإ امهنيب لغاشتي ملو ءَنْيَتْرَو يف هئيد ضْبَق نإف
 . قيرفتب كلذ سيلو «ثنحي

 الإ كمي ملف ءقلاط هئأرماف مهرد ةئام الإ يل ناك نإ : لاق نّمو
 . ثنحي مل : امهرد نيسمخ

 .ةئام ئوس وأ ءةئام ريغ : لاق نإ كلذكو

 :نزولا لمعب الإ امهنيب لغاشتي ملو ءَنْيَنْرَو يف هتيد ضَبَق نإف) :لاق
 ةدحاو ةعفد لكلا ضب ٌرّذَعَتَي دق هنأل ؛(قيرفتب كلذ سيلو «ثنحي مل

 ."”هنع ىنثتسم ردقلا اذه ٌريصيف «ةداع

 كمي ملف «ٌقلاط هأرماف مهرد ئام الإ يل ناك نإ :لاق نّمو) :لاق
02 3 8 2 

 ىلع داز ام يفن افرع هنم دوصقملا نأل ؛(ثنحي مل :امهرد نيسمخ الإ

 .اهئازجأ عيمجب اهؤانثتسا :ةئاملا ءانثتسا نألو «ةئاملا

 ةادأ كلذ لك نأل ؛(ةئام ئوس وأ «ةئام ريغ :لاق نإ كلذكو) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو .ءانثتسالا

% 3 3F يا 

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .لاحلا ةلالدب ؛فلحلا نع يأ )١(



 ةقرفتم لئاسم 00۸ 0 :

 0 و

 ةقرفتم لئاسم

 .ًادبأ هكَرَت : اذك لعفي ال ّفّلَح اذإو

 . هنيمي يف رب :ةدحاو ةرم هلعفف ءاذك َنّلَعفيل َفّلَح نإو

 ىلع اذهف : دلبلا َلَخَد رعاد لكب هّلمِلْعيل الجر يلاولا فلحتسا اذإو
 .ةصاخ هتيالو لاح

 ا
 ةقرفتم لئاسم

 ءًاقلطم لعفلا ئفن هنأل ؛(ادبأ هكرت :اذك لعفي ال َفَلَح اذإو) :لاق
 .يفنلا مومع ةرورض ؛انتمالا ٌمَعف

 نأل ؛(هنيمي يف رب :ةدحاو ةرم هلعفف ءاذك َنلَعفيل فّلَح نإو) :لاق

 .هلعَف لعف ياب ريف «وتابثإل مام ماقملا ذإ ءِنْيَعٌريغ ءّدلحاو لعف َمرتلملا
 .لعفلا لحم تاوٌقب وأ «هتومب كلذو «هنع سأيلا عوقوب ثنحي امنإو
 اذهف :دلبلا لحد "”رعاد لكب هّنمِلْعيل ًالْجَر يلاولا فلحتسا اذإو) :لاق

 «هرجزب هريغ رش وأ «هرش عفد هنم دوصقملا نأل ؛(ةصاخ هتيالو لاح ىلع

 يف «لّرَعلاب اذكو «توملاب لاوزلاو «هتتطلس لاوز دعب هتدئاف ٌُديفي الف

 .ةياورلا رهاظ

 )١( ةيانبلا .سانلا نم دسفملا ثيبخلا وه 5/4 1.



 264 ةقرفتم لئاسم ل

 يف رب دقف : لبقي ملو .هل هبهوف «نالفل هدبع بهي نأ َفّلَح نمو

 و .o 2 هلل ير هلم # سا

 ل

 رب دقف :لبقي ملو «هل هّبهوف «"'”نالفل هدبع بهي نأ فّلَح نّمو) :لاق

 .هلثم كيلمت هنأل ؟ عيبلاب هربتعَي هنإف هللا همحر رفزل ًافالخ

 ."”عّربتملاب ميف رب دقع هنأ :انلو

 .لبقي ملو ءهلّبَهَو :لاقي اذهلو

 .هب مِتَي كلذو «ةحامسلا ٌراهظإ دوصقملا نألو

 .نيبناجلا نم لعفلا ئضتقاف «ةضواعمف :عيبلا امأ

 ؛(ثنحي ال :ًانيمَساي وأ ًادرو مش ءاناحُير مشي ال فَلَح نمو) :لاق

 .قاس امهلو «هل قاس ال امل مسا هنأل

 ؛(هنهذ ئلع وهف :هل ةين الو ءاجسفتب يرتشي ال َفّلَح نَمو) :لاق

 . هيلع س ءارشلاو .جّسْفتَبلا عئاب :هعئاب ئمسُي اذهلو «فرُعلل ًارابتعا

 .نالف نم :خسُت يفو )١(

 .بهاولا يآ (۲)

 .عيبلا ىلع يأ (۳)



 م و

 ةقرفتم لئاسم 07۰

 . قرولا ىلع نيميلاف : درولا ىلع فَلَح نإو

Fa aesفلا 01  
 1 قرولا ىلع عقي انفرع يف :ليقو

 هيف ةقيقح هنأل' 4(قّرولا لع نيخيلاف ةةرولا ىلع فلح نإؤ) :لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو « "هيلع ضاق جسفتبلا وهل رر فقرعلاو

FR FR FF 

 .دودحلا باتکب أدبيو «عبارلا ءزجلا هيليو «ثلاثلا ءزجلا مت *

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .يوني نأ الإ )١(

 ٠۷/۸. ةيانبلا .هقرو ىلع عقي الف «ةقيقحلا عوقو ىلع هيلع بلاغ يأ (۲)



 <11 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 1171701 1 0 eS SAAS هيلا باتك

 FOE تامّرَحملا نايب يف لصف

 Oh SES SE ءافكألاو ءايلوألا يف باب

 E E ةءافكلا يف لصف
 1171011 ]زل اهريغو «حاكنلاب ةلاكولا يف لصف
 00000 :e aae رهملا باب

 E 0011 لثملا رهم

 00 ةنيم ىلع ينارصنلا جاوز يف لصف
 RSE ODES قيقرلا حاكن باب

 main aa كرشلا لهأ حاكن باب

 O O قلا باب

 A عاضرلا باتك

 ل قالَّطلا باتك

 EO ا ]1 ]1]1]1]1ذ]1 ةّنسلا قالّط باب
 Ores ناركسلاو هركملاو نونجملاو يبصلا قالط يف لصف

 NOE ا SRE قالطلا عاقيإ باب

 ا را ارم ب م نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف لصف
 VT SNR ءاسنلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف لصف

 VAs eed هفصوو «قالطلا هيبشت يف لصف

 VATE لوخدلا لبق قالطلا يف لصف



 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف 01۲

 000 ا قالطلا تايانك يف لصف
 O ا ا قالطلا ضيوفت باب
 a a رايتخالا يف لصف
 NERE ديلاب رمألا يف لصف

 O A SSR ةئيشملا يف لصف
 DO Sa قالطلا يف نامّيألا باب
 OSO SEDA ءانثتسالا يف لصف
 TT ضيرملا قالط باب

 EREN SSS SS ةعجرلا باب

 171 ا AA Ra ةقلطملا ا اميف لصف

 ا RR قالطلا يف مدهلا ةلأسم

 ا 0 0 ءاليإلا باب
 00 o عّلخلا باب
 O O Ee 1 ز ز 1 ز ز]ز ز ناهظلا تاب
 00 1 ةراقكلا يف لصف
 O O ناَعللا باب
 EES SOR هريغو «نيثعلا باب

 PSSA ha ةدعلا باب

 ea ةدعلاب قلعتت ماكحأو دادجلا يف لصف
 E تسلا فتا
 OVS eescastsn nassn AR ةناضحلا باب

 OVER SSSR هب قحأ نم دلولا باب



 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 12101111101000 ئنكسلا نايب يف لصف
 20 نيجوزلا قارتفا لاح ةقفنلا نايب يف لصف
 ظ5ظ5ظس*ه 85 دالوألا ةقفن نايب يف لصف
 121000 ءابآلا ةقفن نايب يف لصف
 50707078 ةمألاو دبعلا ىلع ةقفنلا ىف لصف
 E ا ااا قاتعلا باتك

0 

 AO رايتخا نودب قاتعإلا ىف لصف

 و وع

 511108 ا نوك ل امو انيمي نوكي افتاب

 110 نيميلا ةرافك يف لصف
 111 1 ئنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب

 كلذ ريغو «بوكرلاو «نايتإلاو «جورخلا يف نيميلا باب

 O برشلاو لكألا ىف نيميلا باب

 NRA Aa مالكلا يف نيمبلا باب

 od اينمز مالكلاب نيميلاب قلعتت لئاسم يف لصف

 ا قالطلاو ءقْنِعلا يف نيميلا باب

 هو. ثموةوةوةوفمووو

 هلق ةثء مقوم و

 هون وة و ووةنلوو

 نوروث موو و ةةثوقو

000000000 

 هوو ةهث.ورو ووو

eens 

eueocccsacenns 

 هود و وووقعفو

 لوو ثوثو ثوم مووو



 ثلاثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف 0535

 e a E كلذ ريغو ءجوزتلاو .ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب

 OEE سو موصلاو ءةالصلاو «جحلا يف نيميلا باب

 SE كلذ ريغو «يلحلاو «بايثلا سبل يف نيميلا باب
 OO Er «لتقلاو تقلا يف را باب

 2100010 08 ا مهاردلا يضاقت يف نيميلا باب

 ا م a ةقرفتم لئاسم

 26 د د ¢



 010 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

۶ 

 الماك ةيادملا بال لم سرهف

 لوألا ءزجلا سرهف
 5 هلو ةياذهلا نع فم فاز دو قتطملا ةقدقم
 YAT ةيادهلا باتك ةيادب

 فلم ةالصلا باتك YAV تاراهطلا باتك

 يناثلا ءزجلا سرهف
 ° ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ۳1٦ جحلا باتک YoY موصلا باتك ا١ها“ ةاكزلا باتك

 ثلاثلا ءزحلا سرهف

 ٤۷١ ناميألا باتك ٤١١ قاتعلا باتك ۱۳۹ قالطلا باتك

 عبارلا ءزجلا سرهف
 45 ةقرسلا باتك ° دودحلا باتك

 ۳١۱ طيقللا باتك ١ ها/ ريسلا باتك

 ۰ قابإلا باتك ۳۹۸ ةطقللا باتك

 :f ةكرشلا باتك ۲٦ دوقفملا باتك

 ۳4۲ عويبلا باتك ۳Y فقولا باتك



 ًالماك ةيادهلا باتكل لمجم سرهف

 سماخلا ءزجلا سرهف
 ۲٤ ةلافكلا باتك ° فرصلا باتك

 ۷١ يضاقلا بدأ باتك 1 ةلاوحلا باتك

 ٠۹۲ تاداهشلا نع عوجرلا باتك _ ۲ تاداهشلا باتك

 3 ئوعدلا باتك ۳ ةلاكولا باتك

 ۸9 حلصلا باتك ٤> رارقإلا باتك

 16 ةعيدولا باتك 1۸ ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك ٤ ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف

 ال4  بتاکملا باتك ° تاراجإلا باتك

 ١617 هاركإلا باتك ۱۳٢ ءالولا باتك

 ١95 نوذأملا باتك 1۹۷ رجحلا باتك

 10۹ ةعفشلا باتك 1۹ بصغلا باتك

 الهال  ةعرازملا باتك ۳۱٦ ةمسقلا باتك

 ٤۱۸ ةيحضألا باتك ۳۸۲ حئابذلا باتك ۳۷۳ ةاقاسملا باتك

 ه7 تاوملا ءايحإ باتك a ةيهاركلا باتك

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ ديصلا باتك ٥ ةبرشألا باتك

 ١ ١۷۲ تايانجلا باتك ۷٠ نهرلا باتك

 }0 لقاعملا باتك f تايدلا باتك

 نول ثنخلا باتك 1 اياصولا باتك

 6 د6 د1 ¢ د






